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ಇವರಿಗನಗಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರ
#542, 5ರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, 2ರ್ೆೇ ಹಂತ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟಡ, ಡನ. ಅಂಬೆೇಡಕರ್ ವೇಧಿ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001

ಇವರಿಂದ
ಔಟ್ರಿಚ್ ಅಸೆ ೇಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವನಲೆಂಟಿಯರ್ಸಾ ಫನರ್ ರ ರಲ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಮಂಟ
#205, ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೆೇ ಔಟ, 1ರ್ೆೇ ಹಂತ ಬಡನವಣೆ
2ರ್ೆೇ ಬನಾಕ್, 80 ಅಡಿ ರಸೆೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560043

ಟೆೈಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ುು ಮುದರಣ
ರ್ನಯಷನಲ್ ಪ್ಾಂಟಿಂಗ್ ಪ್ೆಾರ್ಸ

#580, ಕೆ.ಆರ್. ಗನಡಾನ್
ಕೆ ೇರಮಂಗಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು – 560095

ಮುನುುಡಿ
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವವನುು ಕನಪ್ನಡುವ ಅಭ್ನಯಸಗಳು ಅಂಚಿನಲ್ಲಾರುವ ಗುಂಪುಗಳ ಅರ್ೆೇಕ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ಅಸಿೆತವದಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಾದಿರುವುದೆೇ ಸೆ ೇಂಕು ತಗಲ್ುವ ರೆ ೇಗಗಳು ಹರಡಲ್ು ಹನಗ

ಮಕಕಳ ಸಮಗಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಆಗದಿರಲ್ು

ಕನರಣವನಗುವಂಥವು. ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡುವ ಉದೆದೇಶದಿಂದ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆ “ಶುಚಿ
ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ”ಯನುು ಜನರಿಗೆ ತಂದಿದುದ, ಈ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ನಿವನಸಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಜವನಬನದರಿಯನುು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ ೇಪ್ ಮತುೆ ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸಂಸೆೆಗೆ

2015-16 ರಿಂದ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪರಿಣನಮಕತವವನುು ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಮನಡುವ ಜವನಬನದರಿಯನುು ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೌಲ್ಯ ಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರವು (KEA), ಔಟ್ರಿಚ್ ಸಂಸೆೆಗೆ (KEA ಯಂದ empanel ಆಗಿರುವ ಸಂಸೆೆ) ವಹಿಸಿತುೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ನಾಥಮಿಕ ಮತುೆ ಅನುಷಂಗಿಕ ಮನಹಿತಿಗಳೆರಡನ ು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಪ್ನಾಥಮಿಕ ಮನಹಿತಿಯ
ಸಂಗಾಹಣೆಗನಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ರ್ನಲ್ುಕ ಕಂದನಯ ವಭ್ನಗಗಳಿಂದ ಆಯದ ಒಂಬತುೆ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾರುವ 262 ಮಟಿಾಕ್್
ಪೂವಾ ಮತುೆ 101 ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ 7600 ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಮನದರಿಯರ್ನುಗಿ ಆಯಕ
ಮನಡಲನಗಿತುೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಾಮುಖ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳೆಂದರೆ-ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆೆ ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಹೆಚಿಿರುವ
ಅರಿವು (94.2%), ಕ್ತಟ್ಗಳು ಕಾಮಬದಿವನಗಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರನಜನಗುತಿೆರುವುದು, ಆರೆ ೇಗಯದ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ುಿತಿೆರುವ
ಅರಿವನ ಕನರಣದಿಂದನಗಿ ಕಡಿಮಯನಗುತಿೆರುವ ವೆೈದಯರ ಭ್ೆೇಟಿ ಹನಗ ಸನಮನನಯ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಿೆತಿ ಉತೆಮಗೆ ಂಡಿರುವುದು.
ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು ಮಕಕಳಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ

ಹರಡಿರುವುದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹೆ ರಹೆ ಮಿಿರುವ

ಮತೆ ೆಂದು ಗಮರ್ನಹಾವನದ ಅಂಶ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿರುವ ಪಾಮುಖ ಶಿಫನರಸು್ಗಳೆಂದರೆ- ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ಸೆ ೇಪು
ಮತುೆ ಎಣೆೆಯ ಪಾಮನಣವನುು ಹೆಚಿಿಸುವುದು, ಹನಗೆಯೇ ಟನಲ್ಕಂ ಪ್ೌಡರ್, ಶನಂಪೂ, ಮಡಿಕೆೇರ್ ಮುಂತನದ ವಸುೆಗಳನುು
ಹೆ ಸದನಗಿ ಸೆೇಪಾಡೆ ಮನಡುವುದು, ಆರೆ ೇಗಯ ತಪ್ನಸಣನ ಕನಯಂಪುಗಳನುು ಕಾಮಬದಿವನಗಿ ಆಯೇಜಿಸುವುದು, 104
ಆರೆ ೇಗಯ ಸಹನಯವನಣಿಯ ಬಗೆೆ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿವನಸಿಗಳಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡುವುದು, ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳ
ಗುಣಮಟಟವನುು ಆಗಿಂದನಗೆೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು, ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಸೌಕಯಾ ಸಿೆತಿಯನುು ಉತೆಮಗೆ ಳಿಸುವುದು
ಹನಗ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಪರಿವೇಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು.

ಪಾಸಕೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳು ಹನಗ ಶಿಫನರಸು್ಗಳು ಸಕನಾರ ಮತುೆ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಗಳಿಗೆ, ಕ್ತಟ
ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲಾ ಸ ಕೆ ಬದಲನವಣೆಗಳನುು ತರಲ್ು ಹನಗ

ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ವರ್ನಯಸದಲ್ಲಾ ಮನಪ್ನಾಡುಗಳನುು ಮನಡಿ,

ಭ್ವಷಯದಲ್ಲಾ ಅದು ಇನ ು ಹೆಚ್ುಿ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ರ್ೆರವನಗುತೆವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತೆೆೇರ್ೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಯೇಜರ್ೆ, ಕನಯಾಕಾಮ ಸಂಯೇಜರ್ೆ ಮತುೆ ಸನಂಖ್ಯಯಕ ಇಲನಖೆಯ ಪಾಧನನ
ಕನಯಾದಶಿಾಗಳು ಮತುೆ ಅಪರ ಮುಖಯ ಕನಯಾದಶಿಾಗಳು ಬೆಂಬಲ್ ಮತುೆ ಮನಗಾದಶಾನ ನಿೇಡಿದನದರೆ. ಈ ವರದಿಯನುು
ಟೆಕ್ತುಕಲ್ ಸಮಿತಿಯ 45ರ್ೆೇ ಸಭ್ೆಯಲ್ಲಾ ಅನುಮೇದಿಸಲನಗಿದೆ. ಕರಡು ವರದಿಯ ಮೌಲ್ಯಮನಪನವನುು, ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರ, ಟೆಕ್ತುಕಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರು ಹನಗ

ಸವತಂತಾ ಮೌಲ್ಯಮನಪಕರು ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದುದ,

ಉಪಯುಕೆ ಸಲ್ಹೆ-ಸ ಚ್ರ್ೆಗಳನುು ನಿೇಡಿದನದರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನುು ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ು ರ್ೆರವನದ ಎಲ್ಾರ
ಕೆ ಡುಗೆಗಳನ ು ರ್ನನು ಸಿರಿಸುತೆೆೇರ್ೆ.
ಪಾಧನನ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಅಧಿಕನರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರ

ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳು
“ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಬನಲ್ಕರು ಮತುೆ ಬನಲ್ಕ್ತಯರಿಗನಗಿ ಜನರಿಯನಗಿರುವ ಶುಚಿ
ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದ ಜವನಬನದರಿಯನುು ಔಟ್ರಿಚ್ ಅಸೆ ೇಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್
ವನಲೆಂಟಿಯರ್ಸಾ ಫನರ್ ರ ರಲ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಮಂಟ ಸಂಸೆೆಗೆ ವಹಿಸಿದದಕನಕಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರಕೆಕ ನಮಿ
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುು ಅಪ್ಾಸುತೆೆೇರ್ೆ. ಈ ಕನಯಾಕಾಮದ ಪರಿಣನಮಕತವವನುು ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಮನಡುವುದೆೇ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ
ಪಾಮುಖ ಗುರಿಯನಗಿತುೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಾಧನನ ಉದೆದೇಶಗಳೆಂದರೆ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿವನಸಿಗಳಲ್ಲಾ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ
ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಕುರಿತ ಅರಿವು, ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಉಪಯೇಗ ಮತುೆ ಪರಿಣನಮಕತವದ ಸವರ ಪ, ಫಲನನುಭ್ವಗಳ ಮತುೆ
ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪಾಭ್ನವ, ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡುವ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ನಿೇಡಿರುವ ಕ್ತಟಟನುು
ಕುರಿತಂತೆ ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಮನಧನನದ ಮಟಟ, ಯೇಜರ್ೆಯ ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಪಡೆದು ವತರಿಸುವಲ್ಲಾ
ಎದುರನಗುವ ಸವನಲ್ುಗಳು – ಇವೆೇ ಮುಂತನದ ವಚನರಗಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದೆೇ ಆಗಿತುೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವನುು ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಸಂಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಬೆಂಬಲ್ ಹನಗ

ಭ್ನಗವಹಿಸುವಕೆಯ ಅನುಕ ಲ್ವನುು

ನಮಗೆ ನಿೇಡಿದವರು ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಪಾತಿನಿಧಿಗಳು, ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು, ಯೇಜರ್ೆಯ
ವದನಯರ್ಥಾ ಫಲನನುಭ್ವಗಳು, ಪಾಧನನ ಸಂಶೆ ೇಧ್ಕರು, ಪಾಧನನ ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ ತಂಡ, ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ ಸಹನಯಕರು,

ಮನಹಿತಿ ವಶೆಾೇಷಕರು ಹನಗ ಔಟ್ರಿಚ್ ಸಂಸೆೆಯ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಾ. ವಶೆೇಷವನಗಿ ನಮಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುು ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ
ಇಲನಖೆಯ ಜಿಲನಾ ಮತುೆ ತನಲ್ ಾಕು ಮಟಟದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹನಗ

ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು-ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುತೆೆೇರ್ೆ. ಈ
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ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ
ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಸನರನಂಶ
ಅಧಯಯನದ ಹಿನುಲೆ ಮತ್ುು ಉದೆದೋಶಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರವು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮೌಲ್ಯಮನಪನದ ಅಧ್ಯಯನ
ಕೆೈಗೆ ಳುುವ ಜವನಬನದರಿಯನುು ಔಟ್ರಿಚ್ ಅಸೆ ೇಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವನಲೆಂಟಿಯರ್ಸಾ ಫನರ್ ರ ರಲ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಮಂಟ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಶಿೇಷ್ಟಾಕೆ “ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ
ವಿದನಯರ್ಥಾ/ವಿದನಯರ್ಥಾನಿಯರಿಗೆ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಿಟ್್ನ ಮೌಲಯಮನಪನ” ಎಂಬುದನಗಿದುದ, ಅದು ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ನಾಥಮಿಕ
ಉದೆದೇಶಗಳನುು ಹೆ ಂದಿತುೆ:
1.

ಫಲನನುಭ್ವಗಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವವನುು ಕುರಿತ ಅರಿವು, ಗಾಹಿಕೆ ಮತುೆ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

2.

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಕುರಿತು
ಇರುವ ಜ್ಞನನವನುು ಗಾಹಿಸುವುದು.

3.

ಫಲನನುಭ್ವಗಳು ಮತುೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಉಪಯುಕೆತೆ ಹನಗ

ಅದರ ಪಾಭ್ನವದ

ಪಾಮನಣವನುು ನಿಣಾಯಸುವುದು.
4.

ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವ ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಒದಗಿಸಲನಗಿರುವ ಈ ಕ್ತಟ ಫಲನನುಭ್ವಗಳಿಗೆ ಎಷುಟ ಸಂತೃಪ್ೆ ತಂದಿದೆ
ಎಂಬುದನುು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೆ ಳುುವುದು.

5.

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ ವಯವಸೆೆಯನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು.

6.

ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಾನದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ತರಿಸುವ ಮತುೆ ವವಧ್ ಫಲನನುಭ್ವಗಳಿಗೆ
ವತರಿಸುವುದನುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಎದುರನಗಬಹುದನದ ಸಮಸೆಯಗಳು ಹನಗ ಸವನಲ್ುಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದು.

7.

ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು ಉದೆದೇಶಿತ ಗುರಿಯನುು ಸನಧಿಸಲ್ು ಹನಗ

ಇನುಷುಟ ಹೆಚ್ುಿ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ

ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಸಹಕನರಿಯನಗುವಂತೆ ಸ ಕೆ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು ಹನಗ ಸಮಪಾಕವನದ ಮತುೆ
ಸನಧ್ಯವನಗಬಲ್ಾ ಪಯನಾಯ ಮನದರಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಯೋಜರ್ೆಯನುು ಕುರಿತ್ು
ರನಜಯದಲ್ಲಾನ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ

ವನಸಿಸುವ

ವದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾ

ವೆೈಯಕ್ತೆಕ

ಸವಚ್ಛತೆಯ

ಕನಪ್ನಡುವಕೆಯನುು

ಪ್ಾೇತನ್ಹಿಸಲ್ು ಮತುೆ ಅಗತಯ ಸನಮಗಿಾಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಅರಿವನುು ಮ ಡಿಸುವ
ಉದೆದೇಶದೆ ಂದಿಗೆ 1994ರಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಾ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಜನರಿಗೆ ತರಲನಯತು. ಈ
ಕನಯಾಕಾಮವನುು ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ ನಿವಾಹಿಸಲನಗುತಿೆದುದ 2015-16ರ ವರೆಗೆ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ
ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳನುು ಮನತಾ ಈ ಯೇಜರ್ೆ ಒಳಗೆ ಂಡಿತುೆ. 2015-16ರ ನಂತರ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ
ವತಿಯಂದ ನಡೆಸುತಿೆರುವ ಎಲನಾ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ಇದನುು ವಸೆರಿಸಲನಯತು. 2016-17 ರಿಂದಿೇಚೆಗೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ
ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳನ ು ಈ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ತರಲನಯತು. ಪಾಸುೆತ ಈ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಸಮನಜ
ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾ ಮತುೆ ಅಲ್ಪಸಂಖನಯತ ಸಂಸೆೆಗಳು, ಮರನಜಿಾ ದೆೇಸನಯ ಮತುೆ ನವೇದಯ ಶನಲೆ
ಮದಲನದ, ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ ನಡೆಸಲನಗುತಿೆರುವ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲನಗುತಿೆದೆ.
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ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸವಚ್ಛತೆಯ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ನಿೇಡುವ ಹೆ ಣೆಗನರಿಕೆಯನುು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ ೋಪು ಅಂಡ್ ಡಿಟಜೆಾಂಟ್ು ಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ
ನಿೇಡಲನಗಿದೆ.

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರದ ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಪರಮನಣ
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಅಥವನ ‘ವೆೇವ್ ಕ್ತಟ’ ಕೆಳಕಂಡ ವಸುೆಗಳನುು ಹೆ ಂದಿದುದ ಪಾತಿ ವಸುೆವನ ಮುಂದೆ ಅದರ
ಪಾಮನಣವನುು ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.

ಬನಲಕಿಯರು

ವಸುುಗಳು

ಮೊತ್ು

1. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್ ಸನಬ ನು

75 ಗನಾಂ, 1

2. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್್ನ ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ

100 ಎಂ.ಎಲ್ – 1

3. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್ ಪ್ೌಡರ್

50 ಗನಾಂ – 1

4. ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸನಬ ನು

150 ಗನಾಂ – 2

5. ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ ಮತುೆ ಬಾಷ್

ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ – 50 ಗನಾಂ 1
ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಬಾಷ್ -1

ಬನಲಕರು

1. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್ ಸನಬ ನು

75 ಗನಾಂ, 1

2. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್್ನ ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ

100 ಎಂ.ಎಲ್ – 1

3. ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸನಬ ನು

50 ಗನಾಂ – 1

4. ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ ಮತುೆ ಬಾಷ್

150 ಗನಾಂ – 2
ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ – 50 ಗನಾಂ 1
ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಬಾಷ್ - 1

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಿಟ್ ತ್ರಿಸಿರ್ೆ ಳುುವ ಮತ್ುು ವಿತ್ರಿಸುವ ವಿಧನನ
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮದ ಕ್ತಟ ತರಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಮತುೆ ವತರಿಸುವ ವಧನನವನುು ಈ ಕೆಳಗೆ ತೆ ೇರಿಸಲನಗಿದೆ.
ಪಾತಿ ಎರಡು/ಮ ರು

ಸಹನಯಕ ನಿದೆೇಾಶಕರು

ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ

ಒಂದು ಸಮಗಾವನದ

ಆಯುಕೆರು, ಎಲ್ಾ ಬೆೇಡಿಕೆ

ವಸತಿನಿಲ್ಯದ

ಬೆೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟಯನುು,

ಪಟಿಟಗಳನುು ಅನುಮೇದಿಸುವರು,

ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು, ವಸುೆಗಳ

ಆಯುಕೆರು, ಸಮನಜ

ಹನಗ ಹಣಕನಸಿನ ವಷಾದ

ಬೆೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟಯನುು ಆಯನ

ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಗೆ

ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ ೇಪ್

ತನಲ್ ಕ್ತ
ಾ ನ ಸಹನಯಕ

ಕಳುಹಿಸುವರು.

ಅಂಡ್ ಡಿಟಜೆಾಂಟ್ ಇವರಿಗೆ

ನಿದೆೇಾಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುತನೆರೆ.

ಕಳುಹಿಸುವರು.

ಒಮಿ ಆಯುಕೆರು, ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆ ಇವರಿಂದ ಅನುಮೇದರ್ೆಯ ಪತಾ ದೆ ರೆತನದ ಮೇಲೆ ಸೆ ೇಪ್ ಅಂಡ್
ಡಿಟಜೆಾಂಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ತನಲ್ ಾಕುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತನೆರೆ ಮತುೆ ತನಲ್ ಾಕುಗಳಿಂದ ಆಯನ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪಟಿಟಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆ ಅನುಗಣವನಗಿ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರಿಗೆ ವತರಿಸಲನಗುತೆದೆ.
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ವಷಾದಲ್ಲಾ ಹತುೆ ತಿಂಗಳು ಕ್ತಟಟನುು ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲನಗುತೆದೆ. ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ವತರಣನ ಪುಸೆಕದಲ್ಲಾ ಪಾತಿ
ವದನಯರ್ಥಾಯ ಸಹಿಯನುು ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಪಡೆದು ನಿಲ್ಯದ ಎಲನಾ ನಿವನಸಿಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವರು. ತಿಂಗಳ ಮದಲ್ ವನರದಲ್ಲಾ
ಈ ಕ್ತಟಟನುು ನಿೇಡಲನಗುವುದು ಹನಗ

ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳನುು ತಿಂಗಳು ಪೂತಿಾ ಬಳಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ.

ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಬಳಸಲನಗುತಿೆದದ ವಸುೆಗಳು ಖನಲ್ಲಯನದರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳವರೆಗ ಕನಯಬೆೇಕು ಇಲ್ಾವೆೇ ತಮಿ
ಸವಂತ ಖಚಿಾನಲ್ಲಾ ಖರಿೇದಿಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ.

ವೆೈಧನನಿಕತೆ

ಅಧಯಯನದ ಮನದರಿ
ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಅಧ್ಯಯನವನುು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ರ್ನಲ್ುಕ ಕಂದನಯ ವಭ್ನಗಗಳಲ್ಲಾ, ಪಾತಿ ವಭ್ನಗಕೆಕ ಎರಡು
ಜಿಲೆಾಗಳಂತೆ ಎಂಟು ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಯತು. ಪಾತಿ ವಭ್ನಗದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜಿಲೆಾಯನುು ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿ ಜಿಲೆಾಯಂದು
ಮತೆ ೆಂದನುು ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡದ ಜಿಲೆಾಯಂದು ಆಯಕಮನಡಲನಯತು. ವಲ್ಸೆಯ ಪರಿಣನಮವನುು ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಲ್ು
ಬಳನಾರಿ ಜಿಲೆಾಯನುು ಆಯಕ ಮನಡಲನಗಿ, ಅಧ್ಯಯನ ರನಜಯದ ಒಟುಟ ಒಂಬತುೆ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 262 ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ 101 ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ 7600
ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಮನದರಿಯನಗಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿತುೆ. ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಾಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ (ಇಲ್ಲಾ 101 ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ 221
ಬನಲ್ಕರು ನಿಯಂತಿಾತ ಗುಂಪ್ನಗಿ ಮನದರಿಗೆ ಸೆೇಪಾಡೆಯನಗಿದದರು), ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ 869 ಪರಿಶಿಷಟ
ಜನತಿಯ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ 3664 ಬನಲ್ಕರು ಹನಗ 207 ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ 455 ಬನಲ್ಕರು
ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಅನುಕಾಮವನಗಿ 751 ಮತುೆ 924 ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿಯ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ
ಬನಲ್ಕರು ಆಯಕಯನಗಿದನದರೆ. 185 ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ 223 ಬನಲ್ಕರನುು ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ.
225 ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು (ವನಡಾನ್) ಹನಗ

ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ 49 ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ

ಭ್ನಗವಹಿಸಿದದರು. ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ತ 22 ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳ ಹನಗ

150 ಗಂಡು ಮಕಕಳ ವದನಯರ್ಥಾ

ನಿಲ್ಯಗಳು ಗನಾಮನಂತರ ಪಾದೆೇಶದಲ್ಲಾದದರೆ, 35 ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳ ಮತುೆ 55 ಗಂಡುಮಕಕಳ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವದನಯರ್ಥಾ
ನಿಲ್ಯಗಳು ನಗರ ಪಾದೆೇಶದಲ್ಲಾದದವು ಹನಗೆಯೇ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳ, ಹನಗ ಏಳು
ಗಂಡುಮಕಕಳ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳು ಗನಾಮನಂತರ ಪಾದೆೇಶದಲ್ಲಾದದರೆ, 45 ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳ ಮತುೆ 48 ಗಂಡು ಮಕಕಳ
ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳು ನಗರ ಪಾದೆೇಶದಲ್ಲಾದವ
ದ ು.

ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಣನ ತ್ಂತ್ರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರ ನಿೇಡಿರುವ ಉಲೆಾೇಖದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಾ (Terms of Reference-ToR)
ಸ ಚಿತವನಗಿರುವ ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತೆರಿಸಬೆೇಕನದರೆ, 3 ಸಂದಶಾನ ಅನುಸ ಚಿಗಳನುು (Interview Schedule) ಮತುೆ
ಒಂದು ಚ್ಚನಾ ಮನಗಾಸ ಚಿಯನುು ತಯನರಿಸಲನಯತು, ಅವುಗಳ ವವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
1. ಸಂದಶಾನ ಅನುಸ ಚಿ I- ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
2. ಸಂದಶಾನ ಅನುಸ ಚಿ II – ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರಿಗೆ
3. ಸಂದಶಾನ ಅನುಸ ಚಿ III – ಜಿಲನಾ ಮತುೆ ರನಜಯ ಮಟಟದ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ
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4. ಗುಣನತಿಕ ಮನಹಿತಿಯ ಸಂಗಾಹಣೆಗನಗಿ ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಸಂದಶಾನ (Focus Group Discussion) ಮತುೆ
ಆಳವನದ ಸಂದಶಾನ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳನುು (Indepth Interview - IDI) ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲನಯತು.
ವದನಯರ್ಥಾಗಳು, ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಹನಗ
ಸಂದಶಾನಗಳು ಹನಗ

ಇಲನಖನ ಅಧಿಕನರಿಗಳೊ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು

ಆಳವನದ ಸಂದಶಾನಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಒಂಬತುೆ (9) ಕ್ೆೇತಾ ಪರಿವೇಕ್ಷಕರನುು (Investigators),

ಒಳಗೆ ಂಡ ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಮನಹಿತಿ (ದತನೆಂಶ) ಸಂಗಾಹಿಸಲನಯತು. 41 ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಸಂದಶಾನಗಳು
ಹನಗ

90 ಆಳವನದ ಸಂದಶಾನಗಳನುು ನಡೆಸಲನಯತು, ಸಂದಶಾನಗಳು ಹನಗ

ಚ್ಚೆಾಗಳನುು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ

ಹನಗ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಾ ನಡೆಸಲನಯತು.

ಅಧಯಯನದ ಪರಮುಖ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳು
1. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕನಕಗಿ ಸಂಪಕಾಸಿದ ಎಲನಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ್ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಕುರಿತು
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ನಂತರವಷ್ೆಟೇ ತಿಳಿದುಕೆ ಂಡಿರುವುದು. ಬಹುತೆೇಕ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಬಂದು ಸೆೇರಿದ
ನಂತರವಷ್ೆಟೇ ಕಾಮಬದಿವನಗಿ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳನುು ಬಳಸಲ್ು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು. ರನಯಚ್ ರು ಮತುೆ
ವಜಯಪುರ ಜಿಲೆಾಗಳ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಎಲನಾ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾನ
ಮಟಿಾಕ್್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಮನಹಿತಿಯನುು ನಿೇಡುವ ಪಾಮುಖ ವಯಕ್ತೆಯಂದರೆ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು. ಈ ಎರಡು ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹೆೇಳುವ
ಹನಗೆ, ಪ್ೇಷಕರು ಪಾಧನನ ಮನಹಿತಿದನರರು.
2. ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಿವನ ಮಟಟ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಿಂತ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾ ಅಧಿಕವತುೆ. ಇದಕೆಕ ಕನರಣವೆಂದರೆ, ಅವರು ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಾ
ಹಿರಿಯರನಗಿದದರು, ಹನಗ

ಹೆಚಿಿನ ಅರಿವು ಇದುದ, ಅದಕ್ತಕಂತ ಮುಖಯವನಗಿ ಬಹುತೆೇಕ (ಶೆೇಕಡ 92.07%) ಮಟಿಾಕ್

ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ನಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಇದಿದದರಿಂದ.
3. ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲಾರುವ ಕೆಲ್ವು ಪಾಮುಖ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳೆಂದರೆ: ಪಾತಿನಿತಯ
ಸನುನವನುು ಮನಡುವುದು, ಬಟೆಟಗಳನುು ದಿನಕೆಕರೆಡು ಬನರಿ ಬದಲ್ಲಸುವುದು, ಹದಿರ್ೆೈದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಿ
ಉಗುರುಗಳನುು ಕತೆರಿಸುವುದು, ಊಟದ ನಂತರ ಹಲ್ುಾಗಳನುುಜುುವುದು ಮತುೆ ಶೌಚನಲ್ಯವನುು ಬಳಸಿದ ನಂತರ
ಕೆೈಗಳನುು

ತೆ ಳೆಯುವುದು.

ಬನಲ್ಕ್ತಯರಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,

ಋತುಚ್ಕಾದ

ಶುಚಿಯನಗಿಟುಟಕೆ ಳುಬೆೇಕೆಂಬ ಅರಿವು ಹೆಚಿಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಪಾಕ ನಿೇರು ಹನಗ

ಸಮಯದಲ್ಲಾ

ತಮಿನುು

ಸನಯನಿಟರಿ ಪ್ನಯಡ್್ಗಳ

ಲ್ಭ್ಯತೆಯನುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದೆ.
4. ಆರೆ ೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದನದ ಸವಂತ ಖಚ್ುಾ ಶೆೇಕಡ 48ರಷುಟ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಆರೆ ೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಮೇಲೆ ಸವಂತ ಖಚಿಾನ ಕಡಿತ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಒಳಪಟಟ ಎಲನಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ ಾ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾವೃತಿೆ.
5. ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಲನಗಿರುವ ಎಲನಾ ಪದನಥಾಗಳನುು ವದನಯರ್ಥಾಗಳೆಲ್ಾರ
ಬಳಸುತಿೆರುವರು, ಆದರೆ ಒದಗಿಸಲನಗಿರುವ ಸನಮಗಿಾಗಳು ತಿಂಗಳಿಡಿೇ ಇರುವುದಿಲ್ಾವನದದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪಾಮನಣ
(quantity) ಹೆಚಿಿಸುವ ಅವಶಯಕತೆಯದೆ, ಅದರಲ್ ಾ ವಶಿಷಟವನಗಿ ಸನಬ ನು ಮತುೆ ಟ ತ್್ಪ್ೆೇರ್ಸಟ. ಶೆೇಕಡ 75.75
ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಹನಗ ಶೆೇಕಡ 87.44 ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕೆ ರತೆಯನುು ನಿೇಗಿಸಲ್ು ಹೆ ರಗಿನ
ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ

ಸನಮಗಿಾಗಳನುು

ಖರಿೇದಿಸುತನೆರೆ.

ಇದು

ವದನಯರ್ಥಾಯ

ಕೆ ಳುುವ

ಸನಮಥಯಾವನುು

ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತುೆ ಎಲನಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬಳಿಯ ಅಷ್ೆ ಟಂದು ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳು ಇಲ್ಾದಿರುವುದರಿಂದ
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ಕ್ತಟಿಟನಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸುತಿೆರುವ ಸನಮಗಿಾಗಳನುು ಹೆಚಿಿಸುವ ಅಗತಯವದೆ. ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಮಹತವವನುು
ಆಂತರಿೇಕರಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಈ ಯೇಜರ್ೆ ರ್ೆರವನಗಿರುವುದು ಎದುದ ಕನಣುತೆದೆ.
6. ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ಮೇಲೆ ಅತಿಸನರ ಭ್ೆೇದಿ (diarrhea) ಮತೆ ತುರಿಗಜಿು
(scabies) ಪಾಕರಣಗಳು ಸನಕಷುಟ ಕಡಿಮಯನಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತೆದೆ. ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು
ಪಾಮುಖ ಬದಲನವಣೆಯಂದರೆ ವೆೈದಯರನುು ಭ್ೆೇಟಿಯನಗುವ ಪಾಮನಣ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆಯಂಬುದು. ಮತೆ ೆಂದು
ಕಣಿೆಗೆದುದ ಕನಣುವ ಪಾಭ್ನವವೆಂದರೆ ಸನಬ ನಿನ ಬಳಕೆ ಮತುೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಆರೆೈಕೆಯ ಕನರಣಗಳಿಂದನಗಿ ತಮಿನುು
ಸವಚ್ಛವನಗಿರಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಸನಧ್ಯವನದುದದರಿಂದ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳು ತಮಿ ತಿಂಗಳ ಸಮಸೆಯಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ
ಎದುರಿಸುತಿೆದದ ಮುಜುಗರ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಇದರಿಂದನದ ಪರೆ ೇಕ್ಷ ಪಾಭ್ನವವೆಂದರೆ, ಈ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ತಮಿ
ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಾರುವ ಇತರ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳನುು ಋತುಚ್ಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸನಯನಿಟರಿ ಪ್ನಯಡ್್ಗಳ/ಸವಚ್ಛವನಗಿರುವ ಬಟೆಟಗಳ
ಉಪಯೇಗವನುು ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿರುವುದು.
7. ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಹನಗ

ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ಪದನಥಾಗಳ ಬಗೆೆ ಎಲನಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ಸಂತೃಪ್ೆಯನುು ವಯಕೆ

ಪಡಿಸಿದರು. ಗಂಡುಮಕಕಳು ಹನಗ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳಿಬಬರಿಗ ಹೆಚ್ುಿವರಿ ಸನಮಗಿಾಗಳನುು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾ ಸೆೇರಿಸುವುದರಿಂದ
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಸವಚ್ಛತೆಯ ಗುಣಮಟಟವನುು ಮತೆಷುಟ ಹೆಚಿಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ನಾಯವನುು ಅವರು ವಯಕೆಪಡಿಸಿದರು.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಗಂಡು-ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳಿಬಬರಿಗ ಶನಂಪೂ ಮತೆ ಹೆೇನು ನಿವನರಕ ಔಷಧಿಗಳು, ಹನಗ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳಿಗೆ
ಸನಯನಿಟರಿ ರ್ನಯಪ್ಕ್ತನ್್ಗಳು ಹನಗ ಟನಲ್್ಕಮ್ ಪ್ೌಡರ್ ಮತುೆ ಗಂಡುಮಕಕಳಿಗೆ ಶೆೇವಂಗ್ ಕ್ತಟ.
8. ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ
ನಿವಾಹಿಸಲ್ಪಡುತಿೆದೆ. ವವಧ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಕನಯಾಗತಗೆ ಳಿಸಲನಗಿದೆ. ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಈ
ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪಾತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಾ ಅದನುು ವತರಿಸುವ ಜವನಬನದರಿಯು ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರದನದಗಿದೆ.
ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಾನವನುು ಕುರಿತು ತನಲ್ ಾಕು ಕಲನಯಣನಧಿಕನರಿಯು ಆಗನಗೆೆ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತನೆರೆ.
ಆದರೆ, ಅಧಿಕನರ ಶೆಾೇಣಿಯಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಿಟಟದಲ್ಲಾರುವ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಭ್ೆೇಟಿಯು ಅತಿ ವರಳವೆಂದು ವರದಿಯನಗಿದೆ.
9. ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ಕೆಲ್ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಅನಧಿಕೃತವನಗಿ ವನಸವರುವ ಹಳೆಯ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರು.
ಇಂತಹ ವದಯಮನನಗಳನುು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕನಗುತೆದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕನನ ನು ರಿೇತಯ ವನಸಿಸುವ ನಿವನಸಿಗಳಲ್ಲಾ
ಭ್ಯವನುು ಸೃಷ್ಟಟಸುತೆದೆ.
10. ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ ಕನಲ್ಮನನಕೆಕ ಅನುಗುಣವನಗಿ ವಲ್ಸೆ ಕಂಡು ಬರುತೆದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ೇಷಕರ ಈ ವಲ್ಸೆಯು,
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸವರುವ ಮಕಕಳ ಮೇಲೆ ಯನವನಗಲ್

ನಕನರನತಿಕ ಪಾಭ್ನವ ಬಿೇರುತೆದೆ ಎಂದು

ಹೆೇಳಲನಗದು. ಕೆಲ್ವು ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಗಮನಿಸಿರುವಂತೆ, ಪ್ೇಷಕರ ವಲ್ಸೆಯ ಕನರಣದಿಂದನಗಿ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ

ಬೆೇಡಿಕೆ

ಹೆಚನಿಗುತೆದೆ.

ಏಕೆಂದರೆ

ಪ್ೇಷಕರು

ತಮಿ

ಮಕಕಳನುು

ಎಲೆಾಂದರಲ್ಲಾ

ಕರೆದೆ ಯುಯವುದಕ್ತಕಂತ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವನಗಿ ಇರಬೆೇಕೆಂದು ಬಯಸುತನೆರೆ.
11. ಕ್ೆೇತಾಕನಯಾ ಕೆೈಗೆ ಂಡಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ, ಕೆಲ್ವು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ [(102)-28%] ಶೌಚನಲ್ಯಗಳಿಗೆ
ಬನಗಿಲ್ುಗಳಿಲ್ಾದಿರುವುದು, ನಿೇರಿನ ಅಭ್ನವ ಮದಲನದ ಮ ಲ್ಭ್ ತ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲ್ಾದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಹನಗೆಯೇ ಬೆಳಕ್ತಗೆ ಬಂದ ಮತೆ ೆಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ ನಿವನಸಿಗಳ ಸಂಖೆಯಗ
ಶೌಚನಲ್ಯಗಳ ಸಂಖೆಯಗ ನಡುವೆ ವಯತನಯಸವದೆ್ಎಂಬುದು.
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ಶಿಫನರಸುುಗಳು
ಅಧ್ಯಯನದ ಶಿಫನರಸು್ಗಳನುು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮ ರು ವಗಾಗಳಲ್ಲಾ ವಂಗಡಿಸಲನಗಿದೆ:
❖ ಕ್ತಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ಸುಧನರಣೆ
❖ ಆರೆ ೇಗಯ ಸೆೇವೆ ಮತುೆ ಆಪೆ ಸಮನಲೆ ೇಚ್ರ್ೆ
❖ ಯೇಜರ್ೆಯ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ
ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರಬೆೇಕನದ ವಸುೆಗಳಲ್ಲಾ ಆಗಬೆೇಕನದ ಬದಲನವಣೆಯಂದ ಆರಂಭಿಸೆ ೇಣ

ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೆೋರ್ನಗಿರುವ ಬ್ದಲನವಣೆ
ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ಎರಡ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯನುು

ಮುಂದುವರೆಸಬೆೇಕು. ಆದರೆ, ಕೆಲ್ವಂದು ಪದನಥಾಗಳನುು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾ ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕ್ತದೆ. ಕೆ ೇಷಟಕ 1ರಲ್ಲಾ ಇದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವವರಗಳನುು ನಿೇಡಲನಗಿದೆ.

ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 1: ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿ ಹನಲ್ಲ ಇರುವ ವಸುುಗಳ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ುು ಪರಮನಣ ಮತ್ುು ಈಗ ಶಿಫನರಸುು ಮನಡಿರುವುದು
ವಸುು

ಹನಲ್ಲ ಇರುವ ವಸುುಗಳು

ಶಿಫನರಸುು ಮನಡಿರುವ
ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಪರಮನಣ

ಬನಲಕಿಯರು

1. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್
ಸನಬ ನು
2. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್್ನ
ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ
3. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್
ಪ್ೌಡರ್
4. ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಡಿಟಜೆಾಂಟ

75 ಗನಾಂ
100 ಎಂ.ಎಲ್

1. ಸನಯಂಡಲ್ ಸನಬ ನು: 2
ಪಾತಿಯಂದು 75 ಗನಾಂ

50 ಗನಾಂ

2. ಎಣೆೆ: 150 ಎಂ.ಎಲ್

150 ಗನಾಂ

3. ಟನಲ್ಕಂ ಪ್ೌಡರ್:

ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ –
50 ಗನಾಂ
ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಬಾಷ್ - 1

ಸನಬ ನು

ಬದಲನವಣೆಯ ಅಗತಯವಲ್ಾ
4. ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸೆ ೇಪ: 150
ಗನಾಂ -3
5. ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ: 100 ಗನಾಂ

5. ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ

ಹೆ ಸದನಗಿ

ಮತುೆ ಬಾಷ್

ಸೆೋಪಾಡೆಯನಗಬೆೋರ್ನದದುದ
6. ತಲೆ ಹೆೇನಿಗೆ ಮಡಿಕೆೇರ್: 1
ಶಿೇಷ್ೆ
7. ಶನಂಪೂ: 100 ಎಂ.ಎಲ್
ಶಿೇಷ್ೆ

ಬನಲಕರು

1. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್
ಸನಬ ನು
2. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್್ನ
ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ

75 ಗನಾಂ, 1

1. ಸೆ ೇಪು: 2 (75 ಗನಾಂ)

100 ಎಂ.ಎಲ್ – 1

2. ಎಣೆೆ: ಇನ ು 50 ಗನಾಂ

50 ಗನಾಂ – 1

3. ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸೆ ೇಪು: 150

150 ಗನಾಂ – 2
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3. ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಡಿಟಜೆಾಂಟ
ಸನಬ ನು
4. ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ

ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ – 4. ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ: 100 ಗನಾಂ
50 ಗನಾಂ 1

ಹೆ ಸದನಗಿ

ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಬಾಷ್ - 1

ಸೆೋಪಾಡೆಯನಗಬೆೋರ್ನದುದ

ಮತುೆ ಬಾಷ್

5. ಟನಲ್ಕಂ ಪ್ೌಡರ್: 50
ಗನಾಂ
6. ತಲೆ ಹೆೇನಿಗೆ ಮಡಿಕೆೇರ್: 1
ಶಿೇಷ್ೆ
7. ಶನಂಪೂ: 100 ಎಂ.ಎಲ್
8. ಶೆೇವಂಗ್ ಕ್ತಟ

ಆರೆ ೋಗಯ ಸೆೋವೆ ಮತ್ುು ಆಪು ಸಮನಲೆ ೋಚರ್ೆ
❖

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಾನದಿಂದ ಕುಟಂಬಗಳು, ಅತಿಸನರ ಭ್ೆೇದಿ ಹನಗ ತುರಿಗಜಿು ಖನಯಲೆಗಳ
ಚಿಕ್ತತೆ್ಗೆ ಆಸಪತೆಾಗಳಿಗೆ ಅಲೆದನಡುವುದು ಶೆೇಕಡ 50ರಷುಟ ಕಡಿಮಯನಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು
ಆರೆ ೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ ಹೆಚ್ುಿವರಿ ಹಣ ಖಚನಾಗುವುದನುು ತಡೆಯುತೆದೆ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಾ ನಿರಂತರ ಆರೆ ೇಗಯ
ತಪ್ನಸಣೆ ಅತಿ ಮುಖಯವನಗುತೆದೆ.

❖

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಆರೆ ೇಗಯ ತಪ್ನಸಣನ ಶಿಬಿರಗಳನುು ಆಯೇಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಯೇಮನನಕಕನುಗುಣವನಗಿ
ಹನಗ ಜಿೇವನ ಶೆೈಲ್ಲಯಂದನಗಿ ಬರಬಹುದನದ ಕನಯಲೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ, ಸ ಕೆ ಔಷಧೆ ೇಪ್ನಚನರ ಹನಗ
ಆರೆ ೇಗಯ ಸಲ್ಹೆ ನಿೇಡುವುದರಿಂದ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕನಯಾಕಾಮವನುು ಮತೆಷುಟ ಬಲ್ಪಡಿಸಬಹುದು.

❖

ಎಲನಾ ಸನವಾಜನಿಕ ಆರೆ ೇಗಯ ಕೆೇಂದಾಗಳಲ್ಲಾ ಆಪೆ ಸಮನಲೆ ೇಚ್ರ್ನ ಕೆೇಂದಾಗಳಿರುತೆವೆ. ಈ ಕೆೇಂದಾಗಳ
ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿಯನುು ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುುತಿೆರುವ ವೆೈದಯರು ತಮಿ ವನಯಪ್ೆಯಲ್ಲಾ ಬರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮಿಯನದರ ಭ್ೆೇಟಿಕೆ ಟುಟ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಆಪೆ ಸಮನಲೆ ೇಚ್ರ್ೆ
ನಡೆಸಬೆೇಕು.

❖

104 ಟೆ ೇಲ್ ಫ್ಾೇ ಕನಲ್ ಸೆಂಟರ್ (ಸಹನಯವನಣಿ) ನಂಬರ್ ಆಗಿದುದ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯ
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸುತೆದೆ. 104 ಆರೆ ೇಗಯ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆೈನ್ ಸಣೆ ಪುಟಟ ಆರೆ ೇಗಯದ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಕನಲ್ ಸೆಂಟರ್್ಗೆ
ಕರೆ ಮನಡಿದನಗ, ಉಚಿತ ಫೇನ್ ಕರೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಚಿಕ್ತತೆ್ ನಿೇಡುವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ, SMSನ ಮ ಲ್ಕ
ಔಷಧಿಯನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಲ್ು ಸಲ್ಹೆಯನುು ನಿೇಡಲನಗುತೆದೆ. ಅಲ್ಾದೆ ತಜ್ಞರು, ಆಪೆ ಸಮನಲೆ ೇಚ್ರ್ೆಯ ಮ ಲ್ಕ
ಖ್ಯನುತೆ, ಆತಿಹತನಯ ಪಾವೃತಿೆ, ಮನದಕ ವಸುೆಗಳ ಚ್ಟ ಹನಗ ಇನ ು ಮುಂತನದ ಹಲ್ವು ಖನಯಲೆಗಳಿಗೆ ದೆೈಹಿಕ
– ಮನನಸಿಕ ಚಿಕ್ತತೆ್ಯನುು ನಿೇಡುವರು. ಈ ಸೌಲ್ಭ್ಯವನುು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೆ ೇಗಯ ಮತುೆ ಕುಟಂಬಕಲನಯಣ
ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ ಜನರಿಗೆ ತರಲನಗಿದೆ. ಆರೆ ೇಗಯ Helpline 104 ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಎಲನಾ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಲ್ಭ್ಯವರಬೆೇಕು. ಹನಗೆಯೇ 104 Helpline ಅನುು ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಬಳಸಲ್ು ಒಂದು
ಕನಯಾನಿರತ ದ ರವನಣಿ ಸೌಲ್ಭ್ಯವನುು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಬೆೇಕು.
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ಯೋಜರ್ೆಯ ಮೋಲುಸುುವನರಿ
❖

ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಲನಗಿರುವ ಎಲನಾ ಸನಮಗಿಾಗಳ ಗುಣಮಟಟವನುು ಆಗಿಂದನಗೆೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬೆೇಕು.

❖

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಹೆ ಸದನಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಪರಿಚ್ಯನತಿಕ ಕನಯಾಕಾಮವನುು ಆಯೇಜಿಸಿ,
ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ಸನಮಗಿಾಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ಹನಗ

ಅದು ಏಕೆ ಮತುೆ ಹೆೇಗೆ ಬಳಸಬೆೇಕು ಎಂಬುದನುು

ತಿಳಿಸಬೆೇಕು.
❖

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಸಿೆತಿಯನುು
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ, ಮತುೆ ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ವೃದಿಿಗನಗಿ ಬೆೇಕನಗುವ ಕನಯಾಯೇಜರ್ೆಯನುು
ಜನರಿಗೆ ಳಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಕನಯಾಕಾಮವು ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಅನುಷ್ನಾನವನಗಬೆೇಕನದರೆ, ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾದ
ಅವಶಯಕತೆಯನುು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ನಿೇತಿ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ದನಖಲೆ (Document)ಯಲ್ಲಾ
ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ.

❖

ಶನಲೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುೆ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ ಸಮಿತಿಗಳು (School Development and Monitoring
Committee-SDMC) ತಮಿ ವನಯಪ್ೆಗೆ ಬರುವ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ದನಖಲನಗುವ ವದನಯರ್ಥಾ – ವದನಯರ್ಥಾನಿಯರು
ಮಟಿಾಕ್

ಪೂವಾ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾದದರೆ,

ಅಂಥ

ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ

ಶುಚಿ

ಸಂಭ್ಾಮ

ಯೇಜರ್ೆಯ

ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಜವನಬನದರಿಯನುು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಬೆೇಕು. ಶನಲನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುೆ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ
ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖಯ ಆಶಯವೆೇ ಶನಲೆಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಗಳನುು ಉತೆಮ ಪಡಿಸುವುದೆೇ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರು ತಮಿ ಶನಲೆಯ ಮಕಕಳು ಎಲ್ಲಾ ರ್ೆಲೆಸಿರುವರೆ ೇ ಅಂತಹ ಕಡೆ ವಷಾಕೆಕ
ಎರಡು ಬನರಿಯನದರ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗುತೆದೆ.
❖

ಶನಲನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುೆ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ ಸಮಿತಿ ರನಜಯ ಮತುೆ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮನಜದ ಪಾತಿನಿಧಿಗಳನುು
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪರಿಣನಮಕನರಿ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅಗತಯವನಗಿ ಬೆೇಕನಗಿರುವ
ಕೆಲ್ವು ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನದ ಪ್ೆಟಿಟಗೆಗಳು, ಅಲ್ಮನರುಗಳು, ಟಾಂಕ್್ಗಳು ಮತುೆ ಕ್ತೇಲ್ಲಗಳನುು ಇವರ ರ್ೆರವನಿಂದ
ಪಡೆಯಬಹುದು.

❖

ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವನಯಪ್ೆಯಳಗೆ ಬರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಭ್ೆೇಟಿಯ
ಸಂಖೆಯ ಹೆಚನಿಗಬೆೇಕನದ ಅಗತಯವದೆ. ಉಪ-ನಿದೆೇಾಶಕರು ತಮಿ ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮ ರು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಹನಗ

ಸಮನಜಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಆಯುಕೆರು, ಎಲನಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯ

ಗಳಿಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿಯನದರ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡಬೆೇಕು.
❖

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯು ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಲ್ು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವವ
ರೆಲ್ಾರ

ತಮಿ ಅನುಭ್ವವನುು ಹಂಚಿಕೆ ಳುಲ್ು, ಕನಳಜಿಗಳನುು ವಯಕೆಪಡಿಸಲ್ು ಹನಗ

ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ನಿೇಡಲ್ು

ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ ಒಂದು Online Portal ಅನುು ಸೃಷ್ಟಟಮನಡಬೆೇಕು.

****************
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I
ಅಧಯಯನದ ಹಿರ್ೆುಲೆ
ಉತೆಮ ಆರೆ ೇಗಯವನುು ಹೆ ಂದಲ್ು ನಿೇರು, ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಹನಗ

ಶುಚಿತವ ಒಂದಕೆ ಕಂದು ಪೂರಕವನಗಿರುತೆವೆ.

ಸವಚ್ಛವನದ ಪರಿಸರವು ವಯಕ್ತೆಯ ದೆೈಹಿಕ ಮತುೆ ಮನನಸಿಕ ಆರೆ ೇಗಯವನುು ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಇರುವ ಅಡಿಪ್ನಯ. ವೆೈಯಕ್ತೆಕ
ಸವಚ್ಛತೆಯು ದೆೇಹದ ವವಧ್ ಭ್ನಗಗಳನುು ಸವಚ್ಛವನಗಿರಿಸಿಕೆ ಳುುವುದನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಗವು ತನು
ಬನಲನಯವಸೆೆಯಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಸವಚ್ಛತೆಯನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಪಡೆದ ತರಬೆೇತಿಯೇ, ಸನವಸೆಯವನುು ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಅಗತಯವನದ
ಮರ್ೆ ೇಭ್ನವವನುು ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಹನಗ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುೆ ಆರೆ ೇಗಯಕರ ಜಿೇವನಶೆೈಲ್ಲಯನುು ನಿವಾಹಿಸಲ್ು

ರ್ೆರವನಗುವಂಥ ಅಂಶ.
ಓವಾ ವಯಕ್ತೆಯ ವಯಕ್ತೆತವವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಬಹು ಮುಖಯ ಪ್ನತಾ ವಹಿಸುತೆದೆ.
ಆರೆ ೇಗಯವನುು

ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವುದೆಂದರೆ

ಹಲ್ುಾಗಳನುು

ಉಜುುವುದು,

ಬನಯ

ಮುಕಕಳಿಸುವುದು,

ಬನಯ

ವನಸರ್ೆಯಲ್ಾದಿರುವಂತೆ ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುುವುದು, ಮತುೆ ದೆೇಹವನುು ಅಂದವನಗಿರಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು, ಎಂದರೆ, ಕೆೈ-ಕನಲ್ುಗಳನುು
ನಿಯಮಿತವನಗಿ ತೆ ಳೆಯುವುದು, ಸನುನ ಮನಡುವುದು, ಶುಭ್ಾವನದ ಬಟೆಟಗಳನುು ಧ್ರಿಸುವುದು, ಕ ದಲ್ು ಮತುೆ ಚ್ಮಾವನುು
ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವುದು, ಉಗುರುಗಳನುು ಕತೆರಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು ಮತುೆ ಸಮಪಾಕ ಪ್ನದರಕ್ೆಯನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು-ಈ
ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ.
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಹನಗ

ಅದನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವುದು ಆಯನ ಸಂಸೃತಿಯ ಹನಗ

ಆದಯತೆಗಳನಗಿವೆ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಮಕಕಳ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಆರಂಭ್ದಿಂದಲ್

ಕುಟುಂಬದ

ಕನಪ್ನಡುವ ವಯಕ್ತೆಯಂದರೆ

ತನಯಯೇ. ಕುಟುಂಬದ ಪಾಧನನ ಪ್ನಲ್ಕಳನಗಿ, ಆಕೆ ತನು ಮಕಕಳಿಗೆ ವಯೇಗುಣಗಳಿಗನುಗುಣವನಗಿ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ
ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆೆ ಹನಗ ದೆೇಹದ ಆರೆ ೇಗಯದ ಬಗೆೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು, ರ್ೆೈಪುಣಯತೆಯನುು ಕಲ್ಲಸಿಕೆ ಡುತನೆಳ ೆ.
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಪ್ೇಷಣೆ್ಮನಡಬೆೇಕನದರೆ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ, ಟ ತ್ ಬಾಷ್, ಸೆ ೇಪ, ಬನಚ್ಣಿಗೆ, ಟನಲ್್ಕಮ್
ಪ್ೌಡರ್, ಉಗುರು ಕತೆರಿಸುವ ಕತೆರಿ ಮದಲನದ ಸನಮಗಿಾಗಳ ಅವಶಯಕತೆಯದೆ. ಈ ಎಲನಾ ಸನಮಗಿಾಗಳನುು
ತರಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳನುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರುತೆದೆ ಮತುೆ ಆಗಿಂದನಗೆೆ ಅವುಗಳನುು ಖರಿೇದಿಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ.
ಬೆಳೆಯುತನೆ ಹೆ ೇದಂತೆ ಅರ್ೆೇಕ ಮಕಕಳು ಉನುತ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಲ್ು ತಮಿ ಮರ್ೆಗಳನುು ಬಿಟುಟ ಹೆ ರಬರುತನೆರೆ.
ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸೌಕಯಾಗಳನುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಅರ್ೆೇಕ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಸಮನಜದಲ್ಲಾನ ದುಬಾಲ್ ವಗಾದ ಮಕಕಳ
ಅನುಕ ಲ್ಕನಕಗಿ ಸಕನಾರವೆೇ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುತಿೆದೆ. ಎಲನಾ
ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿ/ಪಂಗಡದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸೌಕಯಾಗಳನುು
ಒದಗಿಸುತೆವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ ಅನನುಕ ಲ್ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳನುು ಎದುರಿಸುತಿೆರುವವರಲ್ಲಾ ಅತಯಂತ
ಅಂಚಿನಲ್ಲಾರುವ ಗುಂಪುಗಳನಗಿರುವುದರಿಂದ.

ಸರ್ನಾರದ ಮಧಯಸಿಿರ್ೆಯ ಅಗತ್ಯ
ಸನವಾಜನಿಕ ಆರೆ ೇಗಯ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲಾ ಶನಲನ ಮಕಕಳಲ್ಲಾನ ಕನಿಷಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳು ಆತಂಕ ತರುವ
ವಷಯವೆೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮೇಣವನಗಿ ಮಕಕಳ ಆಮ ಲನಗಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಕನರನತಿಕ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರುವ
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ಸನಂಕನಾಮಿಕ ರೆ ೇಗಗಳ ಪರಿಣನಮದಿಂದ ಈ ವಚನರವನುು ಅತಯಂತ ತುತನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಬೆೇಕ್ತದೆ. ಅತಿಸನರ
ಭ್ೆೇದಿ, ಚ್ಮಾದ ಸಮಸೆಯಗಳು, ಹುಳುಗಳ ಸೆ ಂಕು ಮತುೆ ಹಲ್ಲಾನ ಸಮಸೆಯಗಳು-ಇವುಗಳು ಸನಮನನಯವನಗಿ ಅತಿ ಕನಿಷಾ
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಜೆ ತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಮಸೆಯಗಳು. ಮಕಕಳು ಎದುರಿಸುವ ಮುಖಯ ಸಮಸೆಯಗಳಲ್ಲಾ
ಒಂದು ಸೆ ೇಂಕು ತಗಲ್ುವಕೆ. ಸೆ ಂಕ್ತಗೆ ಮ ಲ್ ಕನರಣ ಕಳಪ್ೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳು. ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ
ಕೆ ರತೆಯ ಜೆ ತೆಗೆ ಕಳಪ್ೆ ಶುಚಿತವವು ವಯಕ್ತೆಯಂದ-ವಯಕ್ತೆಗೆ ಹರಡುವುದು. ಯನವ ಶನಲನ ಮಕಕಳು ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವದ
(ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ) ಬಗೆೆ ಉತೆಮ ಜ್ಞನನ ಮತುೆ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿರುತನೆರೆ ೇ ಅಂತಹ ಮಕಕಳು ಅರ್ನರೆ ೇಗಯಕೆಕ
ಒಳಗನಗುವುದು ಕಡಿಮ ಮತುೆ ಶನಲೆಯ ಹನಜರನತಿಯಲ್ಲಾ ಪಾಗತಿ ಇದುದ, ಉತೆಮ ಅಂಕಗಳನುು ಗಳಿಸುತನೆರೆಂದು
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೆ ೇರಿಸಿವೆ (Sreenivasan et.al.2016, Ansari et.al.2014, Vismita, 2014, Mane,et.al.2014,
Sarkar 2013, Vikas et.al.2010). ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗನಾಮನಂತರ ಮತುೆ ನಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾರುವ ವಯತನಯಸಗಳು,
ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೆತಿ, ಲ್ಲಂಗ ಮತುೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಬಗೆೆಯ
ಅಭಿಪ್ನಾಯವೆಂದರೆ,
ಬಡವರಿಗಿಂತಲ್

ಗನಾಮನಂತರ

ಪಾದೆೇಶವನಸಿಗಳಿಗಿಂತ

ನಗರವನಸಿಗಳು,

ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಾವೆ. ಒಂದು ಸನಮನನಯ
ಬನಲ್ಕರಿಗಿಂತಲ್

ಬನಲ್ಕ್ತಯರು,

ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಸುಸಿೆತಿಯಲ್ಲಾರುವವರು ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಮಹತವದ ಬಗೆೆ ಹೆಚನಿಗಿ ಅರಿತಿರುವರು

ಎಂಬುದು.
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡುವುದರ ಮಹತವ ಅರಿತಿರುವವರ

ಸಹ ಅದನುು ಯನವನಗಲ್

ಕನಪ್ನಡಲ್ು

ಸನಧ್ಯವಲ್ಾ. ಇದಕೆಕ ಪಾಮುಖ ಕನರಣವೆಂದರೆ ಬಡತನ, ಮರ್ೆ ಮತುೆ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಾ ಅಗತಯ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕೆ ರತೆ ಹನಗ
ಶನಲೆ ಮತುೆ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ಕಳಪ್ೆ ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾಗಳು. ಆದದರಿಂದ ಕೆೇವಲ್ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿದರಷ್ೆಟೇ ಸನಲ್ದು
ಅದರ ಜೆ ತೆಗೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಅಗತಯವರುವ ಎಲನಾ ಮ ಲ್ಭ್ ತ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನ ು ಕಲ್ಲಪಸಬೆೇಕು.
(ಹೆಗೆೆ 2016; ಉಮನರನಣಿ 2014).
ಭ್ನರತದಲ್ಲಾ, ಸನವಾಜನಿಕ ಆರೆ ೇಗಯದ ವಚನರಕೆಕ ಬಂದನಗ ರನಜಯ ಬಹು ಮುಖಯ ಪ್ನತಾ ವಹಿಸುತೆದೆ. ಖನಸಗಿ
ಆರೆ ೇಗಯ ಕೆೇಂದಾಗಳು ಅಗನಧ್ ಪಾಮನಣದಲ್ಲಾ ವಸೆರಣೆಯನಗುತಿೆದುದ, ಆರೆ ೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಸನಮನಜಿಕ ವೆಚ್ಿದ
ಪಾಮನಣ ಕಡಿಮಯನಗುತಿೆರುವುದರಿಂದ, ರನಜಯವು ನಿವನರಿಸಬಹುದನದ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಮಸೆಯಗಳನುು ತಡೆಗಟುಟವಲ್ಲಾ ಕಾಮ
ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೇಕ್ತದೆ. ಹನಗೆಯೇ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವಲ್ಲಾ ಬೆೇಕನದ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದಲ್ಾದೆ, ದುಬಾಲ್ ವಗಾದವರಿಗೆ
ಅಗತಯ ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಾ ಪಾಸುೆತ ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಖಯವೆನಿಸುತೆದೆ.

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಯೋಜರ್ೆ
ರನಜಯದಲ್ಲಾ ಸಕನಾರಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾದುದ ಓದುತಿೆರುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆೆ ಅರಿವು
ಮ ಡಿಸುವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ ಅಗತಯ ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದೇಶದೆ ಂದಿಗೆ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯನುು
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾ 1994ರಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲನಯತು. ಈ ಕನಯಾಕಾಮವನುು ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ
ನಿವಾಹಿಸಲನಗುತಿೆದುದ 2015-16ರ ವರೆಗೆ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳನುು ಮನತಾ ಇದು ಒಳಗೆ ಂಡಿತುೆ. 201516ರ ನಂತರ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ ನಡೆಸುತಿೆರುವ ಎಲನಾ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ

ಇದನುು

ವಸೆರಿಸಲನಯತು. 2016-17 ರಿಂದಿೇಚೆಗೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳನ ು ಈ
ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ತರಲನಯತು. ಪಾಸುೆತ ಈ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾ ಮತುೆ ಅಲ್ಪಸಂಖನಯತ
ಸಂಸೆೆಗಳು, ಮರನಜಿಾ ದೆೇಸನಯ ಮತುೆ ನವೇದಯ ಶನಲೆ ಮದಲನದ, ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ ನಡೆಸಲನಗುತಿೆರುವ
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ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲನಗುತಿೆದೆ. ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸವಚ್ಛತೆಯ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ನಿೇಡುವ ಜವನಬನದರಿಯನುು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ ೋಪು ಅಂಡ್ ಡಿಟಜೆಾಂಟ್ು ಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲನಗಿದೆ.
ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್ ಸೆ ೇಪ (75g) ಮತುೆ ಮೈಸ ರು ಡಿಟಜೆಾಂಟ
ಸೆ ೇಪ್ಗಳನುು ಮನತಾ ಒದಗಿಸಲನಗಿತುೆ, ಆದರೆ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಜನಪ್ಾಯತೆ ಹೆಚನಿದಂತೆ ಕ್ತಟ್ನ ಗುಣನತಿಕತೆ ಮತುೆ
ಅದರ ಧೆಯೇಯೇದೆಿೇಶಗಳನುು ವೃದಿಿಸುವ ಸಲ್ುವನಗಿ ಪಾತೆಯೇಕವನಗಿ “ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್ ಕಿಟ್” ಅಥವನ
“ವೆೋವ್ ಕಿಟ್” ಎಂದು ವರ್ನಯಸಗೆ ಳಿಸಲನಯತು. ಇದೆ ಂದು ವಶಿಷಟವನದ ಕ್ತಟ ಆಗಿದುದ, ಇದರಲ್ಲಾ ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್
ಸೆ ೇಪ, ಮೈಸ ರು ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸೆ ೇಪ, ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ, ಟ ತ್ ಬಾಷ್, ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ ಮತುೆ ಟನಲ್ಕಮ್ ಪ್ೌಡರ್ ಇರುತೆವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವನಯಪ್ೆಯಲ್ಲಾ ಬರುವ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ರ್ೆಲೆಸಿರುವ ಎಲನಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ಈ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಲನಗುತೆದೆ. ಒಂದು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದಲ್ಲಾ
ಹತುೆ ತಿಂಗಳು (ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ತಟ್ನಂತೆ) ಇದನುು ವತರಿಸಲನಗುವುದು.

ಶುಚಿಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್: ಅದರೆ ಳಗಿರುವ ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಪರಮನಣ
ಬನಲಕಿಯರು

ವಸುುಗಳು

ಮೊತ್ು

1. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್ ಸನಬ ನು

75 ಗನಾಂ, 1

2. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್್ನ ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ

100 ಎಂ.ಎಲ್ – 1

3. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್ ಪ್ೌಡರ್

50 ಗನಾಂ – 1

4. ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸನಬ ನು

150 ಗನಾಂ – 2

5. ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ ಮತುೆ ಬಾಷ್

ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ – 50 ಗನಾಂ 1
ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಬಾಷ್ -1

ಬನಲಕರು

1. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್ ಸನಬ ನು

75 ಗನಾಂ, 1

2. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್್ನ ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ

100 ಎಂ.ಎಲ್ – 1

3. ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸನಬ ನು

50 ಗನಾಂ – 1

4. ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ ಮತುೆ ಬಾಷ್

150 ಗನಾಂ – 2
ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ – 50 ಗನಾಂ 1
ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಬಾಷ್ - 1

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಯೋಜರ್ೆಯ ಧೆಯೋಯೋದೆದೋಶಗಳು
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯು ಕೆಲ್ವು ಮುಖಯ ಧೆಯೇಯಗಳನುು ಹೆ ಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
1. ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ಆರೆ ೇಗಯ ಮತುೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವವನುು ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು.
2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕನಾರಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ ಶೆ ೇಷ್ಟತ ದುಬಾಲ್ ವಗಾಕೆಕ (ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿ/ಪರಿಶಿಷಟ
ಪಂಗಡ) ಸೆೇರಿದ ಶನಲನ/ಕನಲೆೇಜು ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವವನುು ಕುರಿತ ಅರಿವನುು ಹನಗ ಅಭ್ನಯಸವನುು
ಉತೆೆೇಜಿಸುವುದು.
3. ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವವನುು ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಅಗತಯ ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು.
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ಯೋಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಾನರ್ೆೆ ಅಗತ್ಯವನದ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ವಯವಸೆಿ
ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯು ಮ ರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸುತೆದೆ. 1) ರನಜಯ ಮಟಟ 2) ಜಿಲನಾ ಮಟಟ ಮತುೆ
3) ತನಲ್ ಾಕು ಮಟಟ. ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತಾದಲ್ಲಾ ಇದನುು ತೆ ೇರಿಸಲನಗಿದೆ.
•

ರನಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಆಯುಕೆರು ಇಲನಖೆಯ
ಮುಖಯಸೆರನಗಿರುವವರು ಮತುೆ ಮ ವರು ಜಂಟಿ ನಿದೆೇಾಶಕರು,
ರ್ನಲ್ವರು ಉಪ-ನಿದೆೇಾಶಕರು, ಮತುೆ ಓವಾ ಮುಖಯ ಹಣಕನಸು
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡುವರು.

•

ಜಿಲನಾ ಪಂಚನಯತ್್ಗಳು, ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಕನಯಾಕಾಮ
ಗಳನುು ಜಿಲನಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸುತೆವೆ. ಜಿಲನಾ ಸಮನಜ
ಕಲನಯಣ ಅಧಿಕನರಿಯು ಜಿಲನಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಇಲನಖೆಯ ಮುಖಯಸೆರನಗಿರು
ತನೆರೆ ಮತುೆ ಇವರು, ಜಿಲನಾ ಪಂಚನಯತ್್ನ ಮುಖಯ ಕನಯಾ
ನಿವಾಹಣನಧಿಕನರಿಗೆ

ಈ

ಯೇಜರ್ೆಯನುು

ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ು

ಸಹಕರಿಸುತನೆರೆ.
•

ತನಲ್ ಾಕು ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಅಧಿಕನರಿಯು, ತನಲ್ ಾಕು ಸಮನಜ
ಕಲನಯಣ

ಕಛೆೇರಿಯ

ಮುಖಯಸೆರನಗಿರುತನೆರೆ

ಮತುೆ

ತನಲ್ ಾಕು

ಪಂಚನಯತ್್ನ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಾ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸುವರು, ಹನಗೆಯೇ ಇವರು
ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಅಧಿಕನರಿಗೆ, ತನಲ್ ಾಕು ಪಂಚನಯತ್್ಗೆ
ಮತುೆ ಜಿಲನಾ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣನಧಿಕನರಿಗೆ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಾನಕೆಕ
ಸಹಕರಿಸುವರು.

ಉಸುುವನರಿಯ ವಯವಸೆಿ
ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಆಯುಕೆರು, ರನಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಉಸುೆವನರಿಯನುು ವಹಿಸಿಕೆ ಳುುವರು.
ಪಾತಿ ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಾನದ ಜವನಬನದರಿಯನುು ಉಪ-ನಿದೆೇಾಶಕರು ವಹಿಸಿಕೆ ಂಡಿರುತನೆರೆ. ಈ
ಅಧಿಕನರಿಯು ತನು ವನಯಪ್ೆಯಲ್ಲಾ ಬರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ ಒಮಿ ಅಥವನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ ಭ್ೆೇಟಿ
ನಿೇಡುವರು. ಮುಂದುವರೆದು, ತನಲ್ ಾಕು ಮಟಟದಲ್ಲಾ, ಸಹನಯಕ ನಿದೆೇಾಶಕರು ಯೇಜರ್ೆಯ ಉಸುೆವನರಿಯನುು
ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುುತನೆರೆ. ಪಾತಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲ್ಲಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕ್ತಟ ನಿೇಡುವ ಜವನಬನದರಿಯನುು ಹನಗ

ಯೇಜರ್ೆಗೆ

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಮನಹಿತಿಯನುು ನಿವಾಹಿಸುವ ಹೆ ಣೆಗನರಿಕೆ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರದನದಗಿರುತೆದೆ. ವಷಾದ ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಾ ಸಮನಜ
ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಆಯುಕೆರು ಅನುಮೇದರ್ೆ ನಿೇಡಿ ಅದನುು Processing Office (P.O) ಗೆ ಮತುೆ ಅನುಮೇದರ್ನ
ಪತಾವನುು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ ೇಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟಜೆಾಂಟ್ ಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತನೆರೆ. ಪಾತಿ ಎರಡು-ಮ ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ
ವಸತಿನಿಲ್ಯದ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು, ವಸುೆಗಳ ಬೆೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟಯನುು (indent) ಆಯನ ತನಲ್ ಾಕ್ತನ ಸಹನಯಕ ನಿದೆೇಾಶಕರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತನೆರೆ. ಸಹನಯಕ ನಿದೆೇಾಶಕರು ಪಾತಿಯನಗಿ ಸಮಗಾವನದ ಬೆೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟಯನುು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ ೇಪ್ ಅಂಡ್
ಡಿಟಜೆಾಂಟ್ ಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತನೆರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆ ೇಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟಜೆಾಂಟ್ ಲ್ಲ. ಇವರು ಎಲನಾ ತನಲ್ ಾಕುಗಳಿಗೆ
ಹನಗ ತನಲ್ ಾಕುಗಳಿಂದ ಹನಸೆಟಲ್ ವನಡಾನ್್ಗಳಿಗೆ ವತರಣೆ ಮನಡುತನೆರೆ.
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ಶುಚಿಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ವಿತ್ರಣೆಯ ಪರಸುುತ್ ಸಿಿತಿ
2015-16ರ ವರೆಗ

ಕ್ತಟ್ಗಳು ಸಕನಾರಿ ಮಟಿಾಕ್-ಪೂವಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗಷ್ೆಟೇ ವತರಣೆಯನಗುತಿೆತುೆ. 2015-16ರ

ನಂತರ ವಸತಿ ಶನಲೆಯ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕ್ತಟಟನುು ಹನಗ

2016-17ರ ನಂತರ ಅನುಕಾಮವನಗಿ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನಿೇಡಲನಗುತಿೆದೆ.
ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಒಟುಟ 68 ವಸತಿ ಸಹಿತ ಶನಲೆಗಳಿದುದ, ಅವರಿಗನಗಿ 1231 ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ
ಹನಗ

566 ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಹನಗ

ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಒಟುಟ 134 ಮಟಿಾಕ್

ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ಇದುದ, ಅದರಲ್ಲಾ 94 ಬನಲ್ಕರಿಗೆ ಮತುೆ 40 ಬನಲ್ಕ್ತಯರಿಗೆ ಇವೆ. 90 ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ ಾ 53 ಬನಲ್ಕರ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನದರೆ, 37 ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳದನದಗಿದೆ (2016-17). ಇದಲ್ಾದೆ,
ರನಜಯದಲ್ಲಾರುವ 116 ಆಶಾಮ ಶನಲೆಗಳ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಉಳಿದುಕೆ ಂಡಿರುವ ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡದ ವದಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ಈ
ಕ್ತಟ್ವತರಿಸಲನಗುತೆದೆ (ToR: 5).

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಸನಹಿತನಯವಲೆ ೋಕನ
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪಾಭ್ನವದ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೆ ರೆಯದೆೇ ಇದದರ , ಶನಲನ
ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಭ್ನಗದಲ್ಲಾ, ಕೆಲ್ವು ಆಯದ
ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪೆ ವಮಶೆಾಯನುು ನಿೇಡಲನಗಿದೆ.
ರವಿಕುಮನರ್ ಮತ್ುು ದಿೋಪಕ್ ಜೆ ೋಷಿ (2017) ಅವರ “Awareness of Dental Hygiene amongst the
Primary School Children of Low Socio-economic Strata” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಪುಣೆಯ ಸುತೆ ಮುತೆ
ಇರುವ ಮ ರು ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡುತಿೆರುವ ಪ್ನಾಥಮಿಕ ಶನಲನ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ದಂತ ಆರೆ ೇಗಯದ ಬಗೆೆ ಇರುವ ಅರಿವು
ಮತುೆ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ೆಯನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಯತು. ಇದರಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬಹುತೆೇಕ
ಮಕಕಳಿಗೆ ಬನಯಯ ಶುಚಿತವವನುು ಹೆೇಗೆ ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಬೆೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಅರಿವರಲ್ಲಲ್ಾ ಮತುೆ ಶೆೇಕಡ 50ರಷುಟ
ಪ್ೇಷಕರು ತಮಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸರಿಯನದ ಮನಗಾದಶಾನ ನಿೇಡಿರಲ್ಲಲ್ಾ ಎಂಬುದು. ಈ ಪರಿಸಿೆತಿಯನುು
ಸುಧನರಿಸಲ್ು ಅಧ್ಯಯನ ನಿೇಡಿದ ಪಾಮುಖ ಶಿಫನರಸು್ ಎಂದರೆ ದಂತ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನುು ಆಗಿಂದನಗೆೆ ವಯವಸೆೆ ಮನಡಬೆೇಕು
ಎಂದು.
ಖನಟ ನ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು (2017) “Impact of School Health Education Programme on Personal
Hygiene among School Children of Lucknow District” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವನುು ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದದರು. ಕೆೈ
ತೆ ಳೆಯುವ, ಸನುನ ಮನಡುವ, ಹಲ್ುಾಗಳನುು ತಿಕುಕವ, ಉಗುರು ಮತುೆ ಕ ದಲ್ಲನ ಬಗೆೆ ಕನಳಜಿ ವಹಿಸುವ ವಚನರಗಳ ಕುರಿತು
ಪಾಸುೆತ ಇರುವ ಅರಿವು ಮತುೆ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಅರಿಯಲ್ು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಯತು. ಅಂತರ್ – ವಭ್ನಗಿೇಯ
ವವರಣನತಿಕ ವಧನನವನುು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಬಳಸಲನಗಿದುದ ಲ್ಕೆ ುೇ ಜಿಲೆಾಯ 800 ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇದರಲ್ಲಾ
ಭ್ನಗವಹಿಸಿದದರು. ರಚ್ರ್ನತಿಕ ಪಾಶನುವಳಿಯ ಮ ಲ್ಕ ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಸಂದಶಿಾಸಲನಯತು. ಪ್ಾಜೆಕಟರ್ ಬಳಸಿ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶುಚಿತವದ ಬಗೆೆ ಸರಿಯನದ ಅರಿವನುು ನಿೇಡುವ ಮುನು ಮತುೆ ನಂತ್ರ ಸಿೆತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನುು
ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಯತು. 10-12 ವಷಾ ವಯೇಮನನದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಚ್ರ್ನತಿಕ ಪಾಶನುವಳಿಯನುು ನಿೇಡಲನಯತು.
ದೆೈಹಿಕ ಶುಚಿತವ ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವ ಸನಮನನಯ ಜ್ಞನನದ ಅರಿವು ಅಧ್ಯಯನ ಪೂವಾದಲ್ಲಾ ಶೆೇಕಡ 53.8ರಷುಟ ಇದದರೆ,
ಅಧ್ಯಯನ ನಂತರ (post–test) ಇದು ಶೆೇಕಡ 87.5 ಆದದುದ ಕಂಡು ಬರುತೆದೆ. ಶೆೇಕಡ 38ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಿ
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ಕ ದಲ್ನುು ಒಪಪವನಗಿರಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಸವಚ್ಛತೆಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು ಅತಿಸನರವನದನಗ ಕಡಿಮ ಆಹನರವನುು
ಸೆೇವಸಬೆೇಕು ಎನುುವ ಅರಿವು ಶೆೇಕಡ 80ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾತುೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಪೂವಾದಲ್ಲಾ (pre-test) ಶೆೇಕಡ 12.5ರಷುಟ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಅತಿಸನರವು ಮಕಕಳನುು ಸನವಗಿೇಡುಮನಡುತೆದೆ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿದಿದದರೆ, ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ನ ರಕೆಕ
ನ ರರಷುಟ ಮಕಕಳಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವು ಮ ಡಿತುೆ. ಬಹುತೆೇಕ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಿ ಬಟೆಟಗಳನುು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಿ
ಬದಲ್ಲಸುತಿೆದದರು ಮತುೆ ವನರಕೆ ಕಮಿ ತಲೆಕ ದಲ್ನುು ತೆ ಳೆಯುತಿೆದದರು ಹನಗ

ಶೆೇಕಡ 70ರಷುಟ ಮಕಕಳು ಊಟಕೆಕ

ಮದಲ್ು ಕೆೈ ತೆ ಳೆಯುತಿೆದದರು. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಕಂಡು ಬಂದದುದ ಏರ್ೆಂದರೆ, ಅಧಯಯನದ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಅಧಯಯನದ
ನಂತ್ರದ ಅರಿವನ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಅಸನಧನರಣ ವಯತನಯಸಗಳಿದದವು ಎಂಬುದು.
ಮನರ್ೆ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು (2016) “Differences of Hand Hygiene and its Correlates among School
going Children in Rural and Urban Areas of Karnataka, India” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕದ
ರನಯಚ್ ರು ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ 5 ರಿಂದ 8 ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಾ ಓದುತಿೆರುವ 625 ನಗರ ಮತುೆ ಗನಾಮನಂತರ ಪಾದೆೇಶದ ಮಕಕಳನುು
ಕೆೈಗಳ ಶುಚಿತವಕೆಕ (hand hygiene) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಒಳಪಡಿಸಲನಯತು. ಮರ್ೆಯಲ್ಲಾ ಮತುೆ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಾ
ಸೆ ೇಪು ಮತುೆ ನಿೇರಿನ ಅಲ್ಭ್ಯತೆಯು ಕೆೈಗಳನುು ತೆ ಳೆಯುವ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಮುಂದುವರೆಸಲ್ು ಇದದ ಕೆ ರತೆಗಳನಗಿದದವು.
ಆದದರಿಂದ, ಈ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ಆರೆ ೇಗಯಪೂಣಾ ಕೆೈ ತೆ ಳೆಯುವ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಬೆಳೆಸಬೆೇಕನದರೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವ ಜೆ ತೆಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕನದ ಅಗತಯ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನ ು ಒದಗಿಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮ ಲ್ ಸಂದೆೇಶವನಗಿತುೆ.
ಲನಲ್ ಮತ್ುು ಕವಿತನ (2016) ವನರಂಗಲ್ ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ್ ಕೆೈಗೆ ಂಡ್ “Assessment of Personal Hygiene,
Knowledge and Practices: An Empirical Study of School Children in Warangal” ಎಂಬ
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಕೆೈಗೆ ಂಡರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಗುಣನತಿಕ ವಧನನವನುು ಬಳಸಿದುದ, ಮನಹಿತಿದನರರನುು ಅನುಕ ಲ್ಕರ
ಮನದರಿಯ ಮ ಲ್ಕ ಆಯಕ ಮನಡಲನಯತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಆಳವನದ (in-depth) ಸಂದಶಾನಗಳನುು
ನಡೆಸಲನಯತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆೇರೆ ವಧನನಗಳನದ ಪಾಶನುವಳಿ ಅಥವನ ಅವಲೆ ೇಕನ ಆಧನರಿತ ವಶೆಾೇಷಣೆಯು ವೆೈಯಕ್ತೆಕ
ಶುಚಿತವದ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವ ದೃಷ್ಟಟಕೆ ೇನದ ಬಗೆೆ ಆಳವನದ ಮನಹಿತಿಯನುು ನಿೇಡಲ್ು ಸನಧ್ಯವನಗುತಿೆರಲ್ಲಲ್ಾ. ಈ
ಅಧ್ಯಯನವನುು ಮನಚ್ಾ – ಏಪ್ಾಲ್ 2016ರಲ್ಲಾ ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಯತು. ಶನಲೆಗೆ ಹೆ ೇಗುವ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ಯನರು ಈ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ
ಒಳಪಡಲ್ು ಸಮಿತಿಸಿದರೆ ೇ ಅಂತಹವರಲ್ಲಾ 100 ಮಂದಿಯನುು ಆಯಕ ಮನಡಲನಯತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಪರಿಮನಣನತಿಕ
ವಶೆಾೇಷಣೆಗಳನದ ಶೆೇಕಡವನರು ಹನಗ ANOVA ವನುು ಬಳಸಿತು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ೇಗುತಿೆರುವ ಬಹುತೆೇಕ ಗಂಡು ಮಕಕಳು ವೆೈಯಕ್ತೆಕ
ಶುಚಿತವವನುು ಪ್ನಲ್ಲಸುತಿೆದರ
ದ ು. ಶೆೇಕಡ 90ರಷುಟ ಮಕಕಳು ಹದಿಹರೆಯದವರನಗಿದುದ, ಶೆೇಕಡ 37ರಷುಟ ಮಕಕಳು ಏಳರ್ೆಯ
ತರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಓದುತಿೆದದರು. ಶೆೇಕಡ 44ರಷುಟ ಪ್ೇಷಕರು ಅನಕ್ಷರಸೆರನಗಿದದರು. ಈ ಎಲನಾ ಗಂಡು ಮಕಕಳು ಪಾತಿದಿನ ಸನುನ
ಮನಡುತಿೆದದರು. ಹನಗೆಯೇ ಬಹುತೆೇಕ ಎಲ್ಾರ
ತೆ ಳೆದುಕೆ ಳುುತಿೆದದರನದರ

ದಿರ್ನಲ್

ಹಲ್ುಾಗಳನುು ಉಜುುತಿೆದದರು. ಈ ಎಲನಾ ಬನಲ್ಕರ

ಕೆೈಗಳನುು

ಶೆೇಕಡ 48ರಷುಟ ಮಂದಿ ಮನತಾ ಸನಬುನು ಬಳಸುತಿೆದರ
ದ ು. ಶೆೇಕಡ 66ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು

ಶೌಚನಲ್ಯವನುು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೆೈಗಳನುು ತೆ ಳೆಯುತಿೆದದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬಂದ ಮತೆ ೆಂದು
ವಷಯವೆಂದರೆ, ಶೆೇಕಡ 66ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಿ ಬನಚ್ಣಿಗೆಯನುು ಬೆೇರೆ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಳುುತಿೆದದರು.
ಶೆೇಕಡ 84ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ನಿಯಮಿತವನಗಿ ತಮಿ ಉಗುರುಗಳನುು ಕತೆರಿಸಿಕೆ ಳುುತಿೆದರ
ದ ು, ಮತುೆ ಶೆೇಕಡ 58ರಷುಟ
ಮಕಕಳು ಕೆಮುಿ ಬಂದನಗ ಹನಗ

ಸಿೇನಿದನಗ ಕೆೈವಸರ ಉಪಯೇಗಿಸುತಿೆದದರು. ಶೆೇಕಡ 56ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು

ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವದ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿತು ಎಂದು.
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ಅಮಿತನ ಹೆಗೆೆ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು (2016) ತಮಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳನುು “Knowledge, Attitude and
Practices of Oral and Personal Hygiene to Prevent Communicable Diseases among Students in
and around the City of Mangalore: An Epidemiological Survey” ಎಂಬ ಪಾಬಂಧ್ದಲ್ಲಾ ಮಂಡಿಸಿದನದರೆ. ಈ
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬಂದುದೆದೇರ್ೆಂದರೆ, ಅಸಮಪಾಕ ಶೌಚನಲ್ಯ ವಯವಸೆೆ ಹನಗ

ಕಳಪ್ೆ ಶುಚಿತವದ ಅಭ್ನಯಸಗಳು

ಸನಂಕನಾಮಿಕ ರೆ ೇಗಗಳು ಹರಡುವುದರಲ್ಲಾ ಬಹು ಮುಖಯ ಪ್ನತಾ ವಹಿಸುತೆವೆಯನದದರಿಂದ ಅದನುು ತಡೆಗಟುಟವಲ್ಲಾ ಪ್ೇಷಕರ
ಪ್ನತಾ ಮುಖಯವನಗುತೆದೆ. ಹನಗೆಯೇ, ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತುೆ ಮ ಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ
ಶುಚಿತವ ಕುರಿತು ಕನಯಾಕಾಮಗಳನುು ಹಮಿಿಕೆ ಂಡು, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವದ ಸಮಸೆಯಗಳೆೇರ್ನದರ

ಇದದರೆ ಅದನುು

ಬಗೆಹರಿಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ.
ಉಮನರನಣಿ (2014) ಅವರು ರ್ೆೈಗೆ ಂಡ “Knowledge of Children regarding Oral Hygiene: A
School based Descriptive Study” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಬನಯ ಶುಚಿತವಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಿ
ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳನುು ಸನದರ ಪಡಿಸಿರುವರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಯದ 100 ಶನಲನ ಮಕಕಳನುು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಒಳಗೆ ಂಡಿತುೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಬನಯ ಶುಚಿತವದ ಅರಿವು ಎಷುಟ ಇತುೆ ಎಂಬುದನುು ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿದನಗ ಕಂಡು ಬಂದ
ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಶನಲನ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ಬನಯ ಶುಚಿತವದ ಬಗೆೆ ಅತಿ ಸನಧನರಣ ಮಟಟದ ಅರಿವು ಇದುದ, ಅದರ ಮಹತವ ಕುರಿತು
ಅವರಲ್ಲಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವ ಅಗತಯವದೆ ಎಂಬುದು.
ಅರ್ನುರಿ ಮತ್ುು ವನರ್ೆಾ (2014) ಅವರು “Assessment of the Knowledge and Practices regarding
Personal Hygiene among School Children from an Urban Area” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಮುಂಬಯನ
ಬನಂದನಾದ ಕನಡಿಾನಲ್ ಗೆಾೇಷ್ಟಯರ್ಸ ಪ್ೌಾಢಶನಲೆಯ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವದ ಅರಿವನ ಮಟಟ ಕುರಿತು ವವರಿಸಿದನದರೆ.
ಎಂಟು ಮತುೆ ಒಂಬತೆರ್ೆೇ ತರಗತಿಗಳ 512 ಮಕಕಳನುು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಒಳಗೆ ಂಡಿದುದ, ಬಹುತೆೇಕ ಮಕಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಶುಚಿತವದ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತಿೆದರ
ದ ು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಾ ಬನಯ, ಉಗುರು ಮತುೆ ಕ ದಲ್ಲನ ಆರೆೈಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ
ಅರಿವನ ಅಗತಯವತುೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತೆ ೇರಿಸಿತು.
ಸರ್ನಾರ್ (2013) ಅವರ “Personal Hygiene among Primary School Children Living in a Sium of
Kolkata, India” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆ ಲನಕತೆದ ಚೆೇತಲ್ ಎಂಬ ಕೆ ಳಗೆೇರಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ನಾಥಮಿಕ ಶನಲನ ಮಕಕಳನುು
ಒಳಗೆ ಂಡಿತುೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಾಕನರ ಶುಚಿತವದ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು ಗಂಡು ಮಕಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ಹೆಚನಿಗಿತುೆ, ಮತುೆ
ತನಯಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟಟ ಹನಗ

ಮಕಕಳ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವಕ ಕ ಸಂಬಂಧ್ವರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ವೆೈಯಕ್ತೆಕ

ಶುಚಿತವವನುು ಕನಪ್ನಡುವಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ವು ಸನಂಸೃತಿಕ ಆಚ್ರಣೆಗಳೂ ತಡೆಗೆ ೇಡೆಯನಗಿರುವುದ

ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ವೆೈಯಕ್ತೆಕ

ಶುಚಿತವದ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಪ್ನಲ್ಲಸಲ್ು ಕೆಲ್ವು ನಿದಿಾಷಟ ಯೇಜರ್ೆಗಳನುು ಹಮಿಿಕೆ ಳುಬೆೇಕು ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ
ಶಿಫನರಸು್ ಮನಡಿತು.
ಜನಸಪರ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು (2012) ರಲ್ಲಿ “Water and Sanitation in Schools: A Systematic Review of
the Health and Educational Outcomes” ಎನುುವ ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ ವಮಶನಾ ಪಾಬಂಧ್ದಲ್ಲಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾ
ನಿೇರಿನ ಮತುೆ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಕೆ ರತೆಯ ಪರಿಣನಮಗಳನುು ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿರುವರು. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕನಕಗಿ 41
ವಮಶನಾ ಲೆೇಖನಗಳನುು ಆಯಕ ಮನಡಿಕೆ ಳುಲನಯತು.
ಈ ಲೆೇಖನಗಳನುು ಆರು ಮುಖಯ ಕ್ೆೇತಾಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ವಂಗಡಿಸಲನಯತು: ಕುಡಿಯಲ್ಲಕನಕಗಿ ನಿೇರು, ಕೆೈಗಳನುು
ತೆ ಳೆಯಲ್ಲಕನಕಗಿ ನಿೇರು, ಕುಡಿಯಲ್ು ಹನಗ

ಕೆೈ ತೆ ಳೆಯಲ್ು ನಿೇರು, ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡಲ್ು ನಿೇರು, ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳಿಗೆ
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ಋತುಚ್ಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡಲ್ು ನಿೇರು ಹನಗ

ನಿೇರಿನ ಲ್ಭ್ಯತೆ ಮತುೆ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡುವಕೆ –

ಇವುಗಳೆಲ್ಾದರ ನಡುವೆ ನಿಕಟವನದ ಸಂಬಂಧ್ವದುದ, ಈ ಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭ್ನವವದನದಗ, ಆ ಸಿೆತಿ ವಶೆೇಷವನಗಿ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳ
ಮೇಲೆ ಋತುಚ್ಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರುತೆದೆ. ಶುದಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಲ್ಭ್ಯತೆ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಾನ ಹನಜರನತಿಯನುು
ಹೆಚಿಿಸುವುದಲ್ಾದೆ, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಆರೆ ೇಗಯ ಮತುೆ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡುವಕೆಯಲ್ಲಾಯ ಪ್ನತಾ ವಹಿಸುತೆದೆ. ಶೌಚನಲ್ಯಗಳನುು
ಬಳಸುವನಗ ಖನಸಗಿ ಸೆಳವದನದಗ ಅದು ಮಕಕಳ ಆರೆ ೇಗಯದ ಮೇಲ್

ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರುತೆದೆ. ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಾನ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ

ಮತುೆ ಮಕಕಳ ಆರೆ ೇಗಯ ಕುರಿತ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನುು ಪರಿೇಶಿಲ್ಲಸುವ ವಯವಸಿೆತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆೈಗೆ ಂಡನಗ ಹೆಚಿಿನ
ಒಳರ್ೆ ೇಟಗಳನುು ಪಡೆಯಲ್ು ಸನಧ್ಯವನಗುತೆದೆ.
ವಿವನರ್ಸ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು (2010) “Knowledge, Attitude and Practices (KAP) of Hygiene among
School Children in Angola, Ethiopia” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವನುು ಕೆೈಗೆ ಂಡರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಗನಾಮಿೇಣ
ಇರ್ಥಯೇಪ್ಯನದ ಅಂಗೆ ೇಲನ ಪ್ನಾಥಮಿಕ ಶನಲೆಯ 669 ಮಕಕಳ ಶುಚಿತವವನುು ಕುರಿತ ಅರಿವು ಮತುೆ ಆಚ್ರಣೆಗಳನುು
ಕುರಿತ ಮನಹಿತಿಯನುು ಪಡೆದು, ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಶುಚಿತವದ ಅಭ್ನಯಸಗಳಿಗ

ಸನಂಕನಾಮಿಕ ರೆ ೇಗಗಳ

ಹರಡುವಕೆಗ ಸಂಬಂಧ್ವದೆ ಎಂದಿದನದರೆ.
ವಿಶವಬನಯಂಕ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಪಾಸೆತಪಡಿಸಿದ Water and Sanitation Program Field note - “Can Hygiene
be Cool and Fun? Insights from School Children in Senegal” ಎಂಬ ವರದಿಯಲ್ಲಾ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ
ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಉತೆೆೇಜಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸವಸನೆರವನಗಿ ವವರಿಸಲನಗಿದೆ. ಸೆರ್ೆಗಲ್್ನ ಡಕನರ್ ಎಂಬಲ್ಲಾ ಪ್ನಾಥಮಿಕ
ಶನಲನ ಮಕಕಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಗಿತುೆ. ಇದರಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕುರಿತ
ಅಭಿಪ್ನಾಯಗಳನುು ತಿಳಿಯಲ್ು ಸಹಭ್ನಗಿತವ ವಧನನವನುು ಬಳಸಿದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ,
ಅತಯಂತ ಕಡಿಮ ಪಾಮನಣದ ಹಣಕನಸಿನ ಬಳಕೆಯು ಮಕಕಳ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗುರುತರ ಪಾಭ್ನವ ಬಿೇರಿದುದ,
ಇಂತಹ ಕನಯಾಯೇಜರ್ೆಗಳನುು ರಚಿಸುವನಗ ಮತುೆ ಕನಯಾಗತಗೆ ಳಿಸುವನಗ ಕೆಲ್ವು ಸ ಕ್ಷಮ ವಚನರಗಳನುು
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕೆಂಬುದು.

ಸನಹಿತನಯಧಯಯನದಿಂದ ಮ ಡಿ ಬ್ಂದ ಪರಮುಖನಂಶಗಳು
❖

ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡುವುದಕ ಕ ಸನಂಕನಾಮಿಕ

ರೆ ೇಗಗಳನುು ತಡೆಗಟುಟವುದಕ ಕ ಹತಿೆರದ

ಸಂಬಂಧ್ವದೆ.
❖

ನಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ ಮಕಕಳಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಗನಾಮನಂತರ ಪಾದೆೇಶದ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ
ಆರೆ ೇಗಯ ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಬೆೇಕೆಂಬ ಅರಿವನ ಮಟಟ ಬಹಳ ಕಡಿಮಯದೆ, ಹನಗೆಯೇ ಗಂಡು ಮಕಕಳಿಗೆ
ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅರಿವನ ಮಟಟ ಹೆಚಿಿತುೆ. ಬಹಳಷುಟ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಾ ಬನಯ
ಶುಚಿತವದ ಬಗೆೆಯು ಹೆಚಿಿನ ಅರಿವಲ್ಾದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

❖

ಮಕಕಳ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ (ಶುಚಿತವ) ಕನಪ್ನಡಲ್ು, ಕುಟುಂಬ ಮತುೆ ಶನಲೆಗಳು ಜವನಬನದರಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು
ಅವರಲ್ಲಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಬೆೇಕು, ಅದರೆ ಇದು ಬಹಳಷುಟ ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಾ ಸನಧ್ಯವನಗುತಿೆಲ್ಾ. ತನಯಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ
ಮಟಟ ಮತುೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟವನದ ಸಂಬಂಧ್ವದೆ.

❖

ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಅಳವಡಿಸಲನಗುವ ಆರೆ ೇಗಯಪೂಣಾ ಅಭ್ನಯಸಗಳು ನಿೇರು, ಶೌಚನಲ್ಯ,
ವಸುೆಗಳನುು

ಕೆ ಳುಲ್ು

ಬೆೇಕನಗುವ

ಆರ್ಥಾಕ

ರ್ೆರವು,

ಮದಲನದ

ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳ

ಲ್ಭ್ಯತೆಯನುು

ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರುತೆದೆ. ಕೆಲ್ವು ಸಮುದನಯಗಳಲ್ಲಾ ಆಧ್ುನಿಕ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲ್ು ಸನಂಸೃತಿಕ
ಅಡಚ್ಣೆಗಳೂ ಇರುವುದು.
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❖

ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡಲ್ು ವಸುೆಗಳನುು ಕೆ ಳುಲ್ಷ್ೆಟೇ ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳನುು ಕೆ ಾಢೇಕರಿಸಿದರೆ ಸನಲ್ದು,
ಬದಲ್ಲಗೆ

ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಾ

ಹನಗ

ಸಮುದನಯದಲ್ಲಾ

‘ಅರಿವನುು’

ಹೆಚಿಿಸುವ

ಕನಯಾಕಾಮಗಳನ ು

ಏಪಾಡಿಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ.
ಸನಹಿತನಯವಲೆ ೇಕನದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಪರಿಣನಮದಿಂದ
ಮಕಕಳ ಆರೆ ೇಗಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪಾಭ್ನವದ ಕುರಿತು ಹೆಚಿಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಗಿಲ್ಾವೆಂಬುದು. ಹನಗೆಯೇ, ವಶವ ಸಂಸೆೆಯ
ಅಂಗ ಸಂಸೆೆಗಳನದ WHO, UNICEF ಮುಂತನದುವು ಮನಗಾದಶಿಾ ಸ ತಾಗಳನುು ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರನಷರಗಳಿಗೆ,
[WASH - Water (ನಿೇರು), Sanitation (ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ), Hygiene (ಶುಚಿತವ)] ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕನಪ್ನಡಲ್ು
ಒದಗಿಸಿವೆ. ಭ್ನಗಿೇದನರರ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳುಲ್ು, ಆಳವನದ ಸಂದಶಾನಗಳನುು,
ಪಾಶನುವಳಿಗಳನುು ಮತುೆ ಅವಲೆ ೇಕನ ವಧನನವನುು ಬಳಸಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪಾಸುೆತ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರದ ಪರವನಗಿ ‘ಔಟ್ರಿಚ್’ ಸಂಸೆೆ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಅಧ್ಯಯನವು
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿ ಮತುೆ
ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮಕಕಳಿಗೆ ಸಕನಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲನಗುವ ‘ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕ್ತಟ’ ಕುರಿತನದ ಮೌಲ್ಯಮನಪನದ
ಅಧ್ಯಯನವನಗಿದೆ.
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II
ಮೌಲಯಮನಪನ ವೆೈಧನನಿಕತೆ
ಅಧಯಯನದ ಉದೆದೋಶ ಮತ್ುು ಗುರಿಗಳು
ಉದೆದೋಶ
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮ ಲ್ ಉದೆದೇಶವೆಂದರೆ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಕುರಿತಂತೆ, ಅದರ
ಫಲನನುಭ್ವಗಳಿಗಿರುವ ಅರಿವು, ಅದರ ಉಪಯುಕೆತೆ ಮತುೆ ಪಾಭ್ನವವನುು ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡುವುದೆೇ ಆಗಿದೆ.
ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲಾ ಇರುವ ಸವನಲ್ುಗಳು ಹನಗ

ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಮುಖ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳನುು

ಅಥಾಮನಡಿಕೆ ಳುುವುದು ಕ ಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವನಯಪ್ೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟರುವಂಥ ವಚನರ. ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ವವಧ್
ಭ್ನಗಿದನರರಿಗೆ

ಕ್ತಟ

ತಲ್ುಪ್ಸುವವರೆಗ

(ಕ್ತಟ್ಗಳನುು

ಪಡೆದುಕೆ ಳುುವುದರಲ್ಲಾ

ಇರುವ

ಅಡಿೆಗಳು

ಹನಗ

ಸಂಭ್ವಸಬಹುದನದ ಕಳುವು ಇತನಯದಿ) ಒದಗಿ ಬರಬಹುದನದ ವವಧ್ ಆತಂಕಗಳನುು ಕುರಿತ ವಶೆಾೇಷಣೆಯನುು ಈ ಅಧ್ಯಯನ
ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಯೇಜರ್ೆ ಮತೆಷುಟ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಅಗತಯವನಗುವಂಥ ಸ ಚ್ರ್ೆ-ಸಲ್ಹೆಗಳನುು
ನಿೇಡುವುದು ಕ ಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಾಮುಖ ಉದೆದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದು.

ಗುರಿಗಳು
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಾಮುಖ ಗುರಿಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
1.

ಫಲನನುಭ್ವಗಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವವನುು ಕುರಿತ ಅರಿವು, ಗಾಹಿಕೆ ಮತುೆ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

2.

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಕುರಿತು
ಇರುವ ಜ್ಞನನವನುು ಗಾಹಿಸುವುದು.

3.

ಫಲನನುಭ್ವಗಳು ಮತುೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಉಪಯುಕೆತೆ ಹನಗ

ಅದರ ಪಾಭ್ನವದ

ಪಾಮನಣವನುು ನಿಣಾಯಸುವುದು.
4.

ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವ ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಒದಗಿಸಲನಗಿರುವ ಈ ಕ್ತಟ ಫಲನನುಭ್ವಗಳಿಗೆ ಎಷುಟ ಸಂತೃಪ್ೆ ತಂದಿದೆ
ಎಂಬುದನುು ಅಥಾ ಮನಡಿಕೆ ಳುುವುದು.

5.

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ ವಯವಸೆೆಯನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು.

6.

ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಾನದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ತರಿಸುವ ಮತುೆ ವವಧ್ ಫಲನನುಭ್ವಗಳಿಗೆ
ವತರಿಸುವುದನುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಎದುರನಗಬಹುದನದ ಸಮಸೆಯಗಳು ಹನಗ ಸವನಲ್ುಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದು.

7.

ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು ಉದೆದೇಶಿತ ಗುರಿಯನುು ಸನಧಿಸಲ್ು ಹನಗ

ಇನುಷುಟ ಹೆಚ್ುಿ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ

ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಸಹಕನರಿಯನಗುವಂತೆ ಸ ಕೆ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು ಹನಗ ಸಮಪಾಕವನದ ಮತುೆ
ಸನಧ್ಯವನಗಬಲ್ಾ ಪಯನಾಯ ಮನದರಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಸಂಶೆ ೋಧರ್ನ ವಿರ್ನಯಸ
ಮೌಲ್ಯಮನಪನವನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ು ಅಂತರ್-ವಭ್ನಗಿೇಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮನದರಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲನಗಿದೆ. ಬಹು
ಹಂತ ವಭ್ಜಿತ ಮನದರಿಯನುು ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಣೆಗನಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲನಗಿದೆ.
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ಮನದರಿ ಆಯೆಯ ಪರಕಿರಯ
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಬಹು ಹಂತ ವಭ್ಜಿತ ಮನದರಿಯನುು ಘಟಕದ ಗನತಾಗನುಗುಣವನಗಿ ಸಂಭ್ವನಿೇಯತೆಯ
ತತವವನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಆಯಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಬಹು ಹಂತ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಬೃಹತ್ ವಶವವನುು ವಭಿನು ಗುಂಪಗಳರ್ನುಗಿ
ವಂಗಡಿಸಿ. ಪಾತಿ ಗುಂಪ್ನಿಂದಲ್

ಆ ಗುಂಪನುು ಪಾತಿನಿಧಿಸುವ ಮನದರಿಯನುು ಆಯಕ ಮನಡಲನಗುತೆದೆ. ಪಾಸಕೆ

ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಮನದರಿ ಆಯಕಯನುು ವವಧ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಆವುಗಳೆಂದರೆ ವಭ್ನಗ – ಜಿಲೆಾ – ತನಲ್ ಾಕು,
ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವವರು – ಹಿೇಗೆ ವಭಿನು ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಮನದರಿಯನುು

ಆಯಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ವಭ್ಜಿತ ಮನದರಿ, ಗುಚ್ಛ ಮನದರಿ ಹನಗ

ಸರಳ ಯನದೃಚಿಛಕ ಮನದರಿ – ಈ ಮನದರಿ ಆಯಕ

ವಧನನಗಳನುು ಸಂದಭ್ೆ ೇಾಜಿತವನಗಿ ಬಳಸಲನಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ರನಜಯದನದಯಂತ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಾ
ಕಂದನಯ ವಭ್ನಗಗಳಿಂದಲ್

ಪ್ನಾತನಿಧ್ಯವನುು ಹೆ ಂದಲ್ು, ಪಾತಿ ವಭ್ನಗದಿಂದ ಎರಡು ಜಿಲೆಾಗಳನುು ಅಧ್ಯಯನ

ಮನದರಿಯರ್ನುಗಿ ಆಯಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಮನದರಿ ಜಿಲೆಾಗಳನುು ಆಯಕ ಮನಡುವನಗ ಗಣರ್ೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಅಂಶಗಳು ಈ
ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
I.
II.
III.

ಜಿಲೆಾಯ ಒಟುಟ ಜನಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ, ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿಯ ಜನಸಂಖೆಯ ಅತಿ ಹೆಚನಿಗಿರುವ ಒಂದು ಜಿಲೆಾ.
ಜಿಲೆಾಯ ಒಟುಟ ಜನಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖೆಯ ಅತಿ ಹೆಚನಿಗಿರುವ ಒಂದು ಜಿಲೆಾ.
ಇವುಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ, ವಲ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಚನರಗಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲ್ು ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಾಯನುು ಸೆೇರಿಸಲನಗಿದೆ.

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಆಯಕಯನುು ಯನದೃಚಿಛಕ ಮನದರಿಯ ತತವವನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಆಯಕ ಮನಡಲನಯತು. ToR ನ
ಅನುಗುಣವನಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರ್ನಲ್ುಕ ಕಂದನಯ ವಭ್ನಗಗಳಿಂದ, ಪಾತಿ ವಭ್ನಗದಿಂದ ಎರಡು ಜಿಲೆಾಗಳಂತೆ, ಒಟುಟ ಎಂಟು
ಜಿಲೆಾಗಳನುು ಆಯಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ರ್ನಲ್ುಕ ಜಿಲೆಾಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿಯ ಜನಸಂಖೆಯಯನ ು
ರ್ನಲ್ುಕ ಜಿಲೆಾಗಳು ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖೆಯಯನ ು ಅತಿ ಹೆಚಿಿನ ಪಾಮನಣದಲ್ಲಾ ಹೆ ಂದಿರುವಂಥವು. ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿ/
ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯಂದ
ಪಡೆಯಲನಯತು. ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಕುರಿತ ಮನಹಿತಿಯನುು ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಮತುೆ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರಿಂದ
ಸಂಗಾಹಿಸಲ್ು, ನಿೇಡಲನಗಿತುೆ. ಪಾತಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯದಿಂದ, ToR ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನವಯ 20 ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಆಯಕ
ಮನಡಲನಯತು. ವಲ್ಸೆಯ ವಚನರವನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲ್ು ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಾಯನುು ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಸೆೇಪಾಡೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ.
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ಕೆ ೇಷಟಕ ಸಂಖೆಯ-2ರಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮನದರಿಯನುು ಕುರಿತ ವವರಗಳು ಲ್ಭ್ಯವದೆ. ಪಾತಿ ಜಿಲೆಾಯಲ್ ಾ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ
ಒಳಪಟಟ ಒಟುಟ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಸಂಖೆಯ ಹನಗ ToRನಲ್ಲಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಖೆಯ-ಇವೆರಡನ ು ತೆ ೇರಿಸಲನಗಿದೆ.
ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 2: ಅಧಯಯನರ್ೆೆ ಒಳಪಟಟ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಸಂಖೆಯ
ವಿರ್ನಗ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನತಿ

ಮಟಿರಕ್

ಮಟಿರಕ್

ಪೂವಾ

ನಂತ್ರ

ಒಟುಟ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ

ಮಟಿರಕ್ ಮಟಿರಕ್ ಒಟುಟ

ಪಂಗಡ

ಪೂವಾ ನಂತ್ರ

ಒಟುಟ

ಒಟುಟ ಸಮಗರ

ಮಟಿರಕ್ ಮಟಿರಕ್ ಮೊತ್ು
ಪೂವಾ ನಂತ್ರ

ಕಲಬ್ುಗಿಾ

ಕಲಬ್ುಗಿಾ
ToR
ವನಸುವ

72
72

27
27

99
99

ಬ್ಳ್ನುರಿ

ToR
ವನಸುವ
ಮೈಸ ರು

ಚನಮರನಜನಗರ
ToR

ರನಯಚ ರು

**
40
40

21
16

61
56

53
50

24
19

77
69

57
56

14
16

71
72

222
218

86
78

308
296

ಮೈಸ ರು
***

11
10

08
08

19
18

83
82

35
35

118
117

11
11

04
04

15
15

11
11

04
04

15
15

12
12

03
03

15
15

52
52

24
19

76
71

7
7

04
04

11
11

60
57

28
23

88
80

4
4

04
04

08
08

61
60

18
20

79
80

45
44

23
23

68
67

267
262

109
101

376
363

ವನಸುವ
ಬೆಂಗಳೂರು

ರ್ೆ ೋಲನರ*
ToR

ಚಿತ್ರದುಗಾ

ವನಸುವ
ಬೆಳಗನವಿ

ವಿಜಯಪುರ
ToR

ಹನವೆೋರಿ

ವನಸುವ
ಒಟುಟ ವಿದನಯರ್ಥಾ
ನಿಲಯಗಳು
ToR
ವನಸುವ


ಬೆಂಗಳೂರು ವಭ್ನಗ: ಕೆ ೇಲನರ: 8 ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ಮುಚಿಿವೆ. ಆದರೆ ToRನಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿರುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಗರಿಷಟ

ಸಂಖೆಯಯನುು ತಲ್ುಪಲ್ು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಇಲನಖೆ ನಿೇಡಿದ ನಿಲ್ಯಗಳ ಪಟಿಟಯಂದಲೆೇ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯ ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು
ಆಯಕ ಮನಡಲನಯತು.


ಕಲ್ಬುಗಿಾ ವಭ್ನಗ: ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಾಯನುು ವಲ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಚನರಗಳ ಪರಿಶಿೇಲ್ರ್ೆಗನಗಿ ಆರಿಸಲನಯತು.



ಮೈಸ ರು ವಭ್ನಗ: ಚನಮರನಜನಗರ: 05 ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ಮುಚಿಿವೆ. ಆದರೆ ToRನಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿರುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳ

ಗರಿಷಟ ಸಂಖೆಯಯನುು ತಲ್ುಪಲ್ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲನಖೆ ನಿೇಡಿದ ಪಟಿಟಯಂದಲೆೇ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯ ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಆಯಕ
ಮನಡಲನಯತು.

ಒಟುಟ 363 ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ, 262 ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ 101 ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನಗಿವೆ.
ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಕನಲೆೇಜು ವದನಯರ್ಥಾಗಳು (+2 ಮತುೆ ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಾರುವವರು)
ರ್ೆಲೆಸಬಹುದನದರೆ, ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ 5-10 ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಾರುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ರ್ೆಲೆಸಿರುತನೆರೆ. 363
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ, 22 ಬನಲ್ಕ್ತಯರ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ಹನಗ 150 ಬನಲ್ಕರ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳು
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ಗನಾಮಿೇಣ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾವೆ. 35 ಬನಲ್ಕ್ತಯರ ಹನಗ

55 ಬನಲ್ಕರ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ನಗರ

ಪಾದೆಶಗಳಲ್ಲಾವೆ. ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ 01 ಬನಲ್ಕ್ತಯರ ಮತುೆ ಏಳು ಬನಲ್ಕರ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು
ಗನಾಮಿೇಣ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾದದರೆ, 45 ಬನಲ್ಕ್ತಯರ ಹನಗ

48 ಬನಲ್ಕರ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ನಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾವೆ.

ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಲ್ಲಂಗವನರು ಹನಗ ಪಾದೆೇಶ(ಗನಾಮಿೇಣ ಮತುೆ ನಗರ)ವನರು ಹಂಚಿಕೆಯನುು ಕೆ ೇಷಟಕ ಸಂಖೆಯ 3 ಹನಗ ಚಿತಾ
ಸಂಖೆಯಗಳು 1 ಮತುೆ 2ರಲ್ಲಾ ತೆ ೇರಿಸಲನಗಿದೆ.

ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 3: ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಲ್ಲಂಗ ಹನಗ ಪರದೆೋಶವನರು ಹಂಚಿರ್ೆ
ಮಟಿಾಕ್-ಪೂವಾ
ಜಿಲೆಿಗಳು

ಗನರಮಿೋಣ

ಲ್ಲಂಗ

ಮಟಿಾಕ್-ನಂತರ
ನಗರ

ಗನರಮಿೋಣ

ನಗರ

ಬನಲ್ಕರು ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಬನಲ್ಕರು ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಬನಲ್ಕರು ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಬನಲ್ಕರು ಬನಲ್ಕ್ತಯರು

ಚನಮರನಜನಗರ(ಪ.ಜನ)

25

6

4

5

2

*

5

9

ಚಿತ್ರದುಗಾ(ಪ.ಪಂ)

4

*

2

1

*

*

2

2

ಹನವೆೋರಿ(ಪ.ಪಂ)

1
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2
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ರ್ೆ ೋಲನರ(ಪ.ಜನ)
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6

ಮೈಸ ರು (ಪ.ಪಂ)
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5

1

*

*

2

1

ರನಯಚ ರು(ಪ.ಪಂ)

2

3

3

2

1

*

3

4

ವಿಜಯಪುರ(ಪ.ಜನ)

39

4

7

6

1

*

8

7

ಬ್ಳ್ನುರಿ

7

*

2

2

*

1

1

2
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22
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35

7

1

48

45

ಒಟುಟ


ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲಾ ಈ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳು ಇರಲ್ಲಲ್ಾ

ಚಿತ್ರ 1: ಪರದೆೋಶ ಮತ್ುು ಲ್ಲಂಗವನರು ಮಟಿರಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಹಂಚಿರ್ೆ

ಪರದೆೋಶ್ಮತ್ುು್ಲ್ಲಂಗವನರು್ಮಟಿರಕ್್ಪೂವಾ್ವಸತಿ್
ನಿಲಯಗಳ್ಹಂಚಿರ್ೆ
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ಚಿತಾದುಗಾ(ಪ.ಪಂ)

ಹನವೆೇರಿ(ಪ.ಪಂ)

ಕಲ್ಬುಗಿಾ(ಪ.ಜನ)

ಕೆ ೇಲನರ(ಪ.ಜನ)

ಮೈಸ ರು(ಪ.ಪಂ)

ರನಯಚ್ ರು(ಪ.ಪಂ)

ವಜಯಪುರ(ಪ.ಜನ)

ಬಳನುರಿ(ಪ.ಪಂ)

22

ಬನಲ್ಕ್ತಯರು

6

2

ಚಿತ್ರ 2: ಪರದೆೋಶ ಮತ್ುು ಲ್ಲಂಗವನರು ಮಟಿರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಹಂಚಿರ್ೆ

ಪರದೆೋಶ್ಮತ್ುು್ಲ್ಲಂಗವನರು: ಮಟಿರಕ್್ಪೂವಾ್ವಸತಿ್
ನಿಲಯಗಳ್ಹಂಚಿರ್ೆ
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7

6
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ಬನಲ್ಕರು

ಬನಲ್ಕ್ತಯರು
ಬನಲ್ಕರು
ಬನಲ್ಕ್ತಯರು
ನಗರ
ಗನಾಮಿೇಣ
ಚನಮರನಜನಗರ(ಪ.ಜನ) ಚಿತಾದುಗಾ(ಪ.ಪಂ)
ಹನವೆೇರಿ(ಪ.ಪಂ)
ಕಲ್ಬುಗಿಾ(ಪ.ಜನ)

ಕೆ ೇಲನರ(ಪ.ಜನ)

ಮೈಸ ರು(ಪ.ಪಂ)

ರನಯಚ್ ರು(ಪ.ಪಂ)

ವಜಯಪುರ(ಪ.ಜನ)

ಬಳನುರಿ(ಪ.ಪಂ)

ಕೆ ೇಷಟಕ ಸಂಖೆಯ 3 ಹನಗ

1 ಮತುೆ 2ರ್ೆೇ ಸಂಖೆಯಗಳ ಚಿತಾಗಳಲ್ಲಾ ನಮ ದಿತವನಗಿರುವ ಅಂಕ್ತ-ಅಂಶಗಳ

ಪರಿಶಿೇಲ್ರ್ೆಯಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೆೇರ್ೆಂದರೆ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳೆರಡರ
ವಚನರದಲ್ ಾ ಗಂಡು ಮಕಕಳ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಸಂಖೆಯ ಕಡಿಮ ಇದೆ ಎನುುವ ವಚನರ.
ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ ಗನಾಮಿೇಣ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳನುು ತಲ್ುಪ್, ಅವರಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕುರಿತ ಅರಿವನುು
ಮ ಡಿಸಬೆೇಕೆಂದರೆ, ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ ಅವರಿಗನಗಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ತೆರೆಯಬೆೇಕು. ಅದರಲ್ ಾ ರನಜಯದ ಎಲ್ಾ
ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ ಾ ಬನಲ್ಕ್ತಯರಿಗನಗಿ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ತೆರೆಯಬೆೇಕನದ
ಅವಶಯಕತೆಯದೆ. ಬನಲ್ಕ್ತಯರ ಜಿೇವನದಲ್ಲಾ ಹದಿಹರೆಯದ ಹಂತ ಬಹು ಮುಖಯವನಗಿದುದ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಅವರಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ
ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನ ಬಗೆೆ ಅರಿವನುು ಮ ಡಿಸುವುದು ಹನಗ

ಅದಕೆಕ ಅಗತಯವನದ ವಸುೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಬಹು

ಮುಖಯವನದದುದ. ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಪ್ನಲ್ರ್ೆಗನಗಿ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಅವಕನಶವರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಸೌಕಯಾವನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಹನಗ

ಆರೆ ೇಗಯಪೂಣಾ ಜಿೇವನವನುು ನಡೆಸಲ್ು ಅನುವು

ಮನಡಿಕೆ ಡುವುದು-ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ್ವದೆ.
ToR ಪಾಕನರ, ಆಯಕಯನದ ಪಾತಿ ಜಿಲೆಾಯಂದಲ್ ಒಂದೆ ಂದರಂತೆ 8 ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ನಿಯಂತಿಾತ ಗುಂಪ್ನಗಿ
ಆಯಕ ಮನಡಬೆೇಕನಗಿತುೆ, ಇದರ ಉದೆದೇಶವೆಂದರೆ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ವತರಣೆಯನಗದಿರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ,
ನಿಲ್ಯವನಸಿಗಳ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಿೆತಿಯನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಕ್ತಟ ಬಳಸುವವರು ಮತುೆ ಬಳಸದವರು – ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ
ಆರೆ ೇಗಯ ಸಿೆತಿಯನುು ತುಲ್ರ್ೆ ಮನಡುವುದು. ಆದರೆ ವನಸೆವದಲ್ಲಾ ಪಾತಿ ಸಕನಾರಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯವನ ು ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ
ವನಯಪ್ೆಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ ಜನರಿಯಲ್ಲಾಲ್ದ
ಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯವನುು ಗುರುತಿಸಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಾ. ಖನಸಗಿ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದನಗ, ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡುವ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಾಯ

ವವಧ್ ಬಗೆಯ

ಆರೆ ೇಗಯ ರಕ್ಷಕ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ನಿೇಡಿದುದ ಕಂಡು ಬಂತು. ಹನಗನಗಿ, ToR ನಲ್ಲಾ ಸ ಚಿಸಿದ ಹನಗೆ ನಿಯಂತಿಾತ ಗುಂಪ್ಗೆ ಸೆೇರಿದ 8

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ಸೆೇರಿಸಲನಗಿಲ್ಾ. ToRನ ಅನವಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಸೆೇಪಾಡೆಯನಗಬೆೇಕ್ತದದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳ
ಸಂಖೆಯ 7700 (376 ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಂದ). ಆದರೆ ನಿಯಂತಿಾತ ಗುಂಪು ಲ್ಭ್ಯವರದ ಕನರಣದಿಂದನಗಿ (9 ಜಿಲೆಾಗಳು x 20
ವದನಯರ್ಥಾಗಳು = 180; 7700-180-7,520), ಅಂತಿಮವನಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಸೆೇಪಾಡೆಯನಗಿರುವುದು 9 ಜಿಲೆಾಗಳ
363 ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಂದ 7600 ವದನಯರ್ಥಾ – ವದನಯರ್ಥಾನಿಯರು.
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ಕೆ ೇಷಟಕ ಸಂಖೆಯ 3 ರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೆೇರ್ೆಂದರೆ, ಪಾತಿ ಕಂದನಯ ವಭ್ನಗದಲ್ ಾ, ಒಂದು ಜಿಲೆಾಯನುು ಪರಿಶಿಷಟ
ಜನತಿ ಜಿಲೆಾ ಎಂತಲ್ , ಒಂದು ಜಿಲೆಾಯನುು ಪರಿಶಿಷಟ ಬುಡಕಟುಟ ಜಿಲೆಾ ಎಂತಲ್ ಆಯಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ಕಲ್ಬುಗಿಾ
ವಭ್ನಗದ ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಾಯನುು, ಶನಲನ ಮಕಕಳ ಶನಲೆಯಲ್ಲಾ ಉಳಿಯುವಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಲ್ಸೆಯ ಪಾಭ್ನವವನುು ಅರಿಯಲ್ು
ಆಯಕ ಮನಡಲನಯತು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವನಯಪ್ೆಗೆ ಒಳಪಟಟವರು 363 ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸವನಗಿದದ 7600 ವದನಯರ್ಥಾಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಾ
262 ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ 101 ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನಗಿದದವು. ಮನದರಿಯ ಜಿಲನಾವನರು, ವಸತಿನಿಲ್ಯದ
ಬಗೆ ಹನಗ ಲ್ಲಂಗವನರು ಚಿತಾಣ ಕೆ ೇಷಟಕ 4ರಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬರುತೆದೆ.

ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 4: ಮನದರಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಜಿಲೆಿ, ವಸತಿನಿಲಯದ ಬ್ಗೆ ಮತ್ುು ಲ್ಲಂಗವನರು ಹಂಚಿರ್ೆ
ಆದನಯ ವಿರ್ನಗ

ಜಿಲೆಿ

ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಮಟಿರರ್ೆ -

ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ಮಟಿರರ್ೆ -

ಪೂವಾ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ

ನಂತ್ರದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ

ಸಂಖೆಯ

ಸಂಖೆಯ

ಒಟುಟ

ಬನಲಕಿಯರು

ಬನಲಕರು

ಬನಲಕಿಯರು

ಬನಲಕರು

198
110

1252
110

236
80

300
80

1986
380

185
77

627
142

243
24

170
57

1225
300

286
20

865
120

132
40

274
45

1557
225

200
00

920
83

140
41

180
41

1440
165

41

182

60

39

322

1117

4301

996

1186

7600

1.ಕಲಬ್ುಗಿಾ
ಪ.ಜನ ಜಿಲೆಿ
ಪ.ಪಂ. ಜಿಲೆಿ

2.ಮೈಸ ರು
ಪ.ಜನ ಜಿಲೆಿ
ಪ.ಪಂ. ಜಿಲೆಿ

3.ಬೆಂಗಳೂರು
ಪ.ಜನ ಜಿಲೆಿ
ಪ.ಪಂ. ಜಿಲೆಿ

4. ಬೆಳಗನವಿ
ಪ.ಜನ ಜಿಲೆಿ

ಕಲಬ್ುಗಿಾ
ರನಯಚ ರು
ಚನಮರನಜನಗರ
ಮೈಸ ರು
ರ್ೆ ೋಲನರ
ಚಿತ್ರದುಗಾ
ವಿಜಯಪುರ

ಪ.ಪಂ. ಜಿಲೆಿ

ಹನವೆೋರಿ

ನಿಯಂತಿರತ್ ಜಿಲೆಿ

ಬ್ಳ್ನುರಿ

ಒಟುಟ
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ಚಿತ್ರ 3: ಮನದರಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಜಿಲೆಿ, ವಸತಿನಿಲಯದ ಬ್ಗೆ ಮತ್ುು ಲ್ಲಂಗವನರು ಹಂಚಿರ್ೆ

ಮನದರಿ್ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ್ಜಿಲೆಿ, ವಸತಿ್ನಿಲಯದ ಬ್ಗೆ್ಮತ್ುು್ಲ್ಲಂಗವನರು್
ಹಂಚಿರ್ೆ
ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕ್ತಯರು)

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕರು)

ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕ್ತಯರು)

ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕರು)

1252
920
685

77

142

24 57

274
132

120
20

200

182

140 180

40 45

0

83 41 41

41

60 39

ಬಳನುರಿ

286
170

ಹನವೆೇರಿ

243

ವಜಯಪುರ

185

ಕೆ ೇಲನರ

ರನಯಚ್ ರು

110 110 80 80

ಮೈಸ ರು

300

ಚನಮರನಜನಗರ

236

ಕಲ್ಬುಗಿಾ

198

ಚಿತಾದುಗಾ

627

್್್ಪ.ಜನ.್ಜಿಲೆಾ್್್್್ ಪ.ಪಂ.್ಜಿಲೆಾ ್್್್ಪ.ಜನ.್ಜಿಲೆಾ ್್್್ಪ.ಪಂ.್ಜಿಲೆಾ್್್್್ ಪ.ಜನ.್ಜಿಲೆಾ ್್್್ಪ.ಪಂ.್ಜಿಲೆಾ ್್್್ಪ.ಜನ.್ಜಿಲೆಾ ್್್್ಪ.ಪಂ.್ಜಿಲೆಾ್್್್ ನಿಯಂತಿಾತ್ಜಿಲೆಾ

ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 262 ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ 101 ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ 7600
ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಮನದರಿಯನಗಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿತುೆ. ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಾಯನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ (ಇಲ್ಲಾ 101 ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ 221
ಬನಲ್ಕರು ನಿಯಂತಿಾತ ಗುಂಪ್ನಗಿ ಮನದರಿಗೆ ಸೆೇಪಾಡೆಯನಗಿದದರು), ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ 869 ಪರಿಶಿಷಟ
ಜನತಿಯ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ 3664 ಬನಲ್ಕರು ಹನಗ 207 ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ 455 ಬನಲ್ಕರು
ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಅನುಕಾಮವನಗಿ 751 ಮತುೆ 924 ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿಯ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ
ಬನಲ್ಕರು ಆಯಕಯನಗಿದನದರೆ. 185 ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಬನಲ್ಕ್ತಯರು ಮತುೆ 223 ಬನಲ್ಕರನುು ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ.
225 ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಮತುೆ 49 ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳೂ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮನಹಿತಿ

ಸಂಗಾಹಣನ ಕನಯಾದಲ್ಲಾ ಭ್ನಗಿಗಳನಗಿದದರು.

ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಣನ ವಿಧನನಗಳು
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಣೆಗನಗಿ ಪರಿಮನಣನತಿಕ ಮತುೆ ಗುಣನತಿಕ ವಧನನಗಳೆರಡನ ು ಬಳಸಲನಗಿದೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಮುಖಯವನದುವು ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಚ್ಚೆಾ, ಪಾಮುಖ ಮನಹಿತಿದನರರೆ ಡರ್ೆ ಸಂದಶಾನ ಮತುೆ ಆಳವನದ

ಸಂದಶಾನಗಳು. ToR ಪಾಶೆುಗಳನುು ಆಧ್ರಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ತಂಡ 3 ಸಂದಶಾನ ಕೆೈಪ್ಡಿಗಳನುು ಮನಹಿತಿ
ಸಂಗಾಹಣೆಗನಗಿ ರಚ್ರ್ೆ ಮನಡಿತು (ಈ ಎಲ್ಾ ಸಂದಶಾನ ಕೆೈಪ್ಡಿಗಳನುು ಕನುಡ ಭ್ನಷ್ನಂತರದೆ ಂದಿಗೆ ಅನುಬಂಧ್ದಲ್ಲಾ

ನಿೇಡಲನಗಿದೆ). ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಸಂದಶಾನ ಮತುೆ ಆಳವನದ ಸಂದಶಾನಗಳನುು ನಡೆಸಲ್ು ಒಂದು ಚ್ಚನಾ
ಮನಗಾದಶಿಾಯನುು ತಯನರಿಸಲನಯತು.
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ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಣನ ಪರಕಿರಯ
ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಒಳಪಟಟ 09 ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ, ಪಾತಿ ಜಿಲೆಾಗೆ ಒಬಬರಂತೆ ಒಂಬತುೆ ಕ್ೆೇತಾ ಸಹನಯಕರನುು ರ್ೆೇಮಕ

ಮನಡಲನಯತು. ಅವರಿಗೆ, ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಣೆಯನುು ಹೆೇಗೆ ಮನಡಬೆೇಕೆಂದು ಒಂದು ಪರಿಚನಯನತಿಕ ಕನಯಾಕಾಮದ

ಮ ಲ್ಕ ತಿಳಿಸಿಕೆ ಡಲನಯತು. ಎಲ್ಾ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಣನ ಸನಧ್ನಗಳನುು ಕನುಡಕೆಕ ತಜುಾಮ ಮನಡಲನಯತು. ಔಟರಿೇಚ್
ಸಂಸೆೆಯಲ್ಲಾ ದಿನವಡಿೇ ನಡೆದ ಕನಯಾಗನರದಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿಯನುು ನಿೇಡಲನಯತು.

ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಾ, ಎಂದರೆ 19.09.2018 ರಿಂದ 21.09.2018 ರವರೆಗೆ ಕಲ್ಬುಗಿಾ, ಕೆ ೇಲನರ, ಟಿ.ನರಸಿೇಪುರ, ಬಳನುರಿ,

ವಜಯಪುರ, ಚಿತಾದುಗಾ ಮತುೆ ರನಯಚ್ ರು – ಈ ಊರುಗಳಲ್ಲಾ ಮನಗಾದಶಾಕ ಸಮಿೇಕ್ೆಯನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಯತು. ಈ

ಸಮಿೇಕ್ೆಯಂದ ಹೆ ರ-ಹೆ ಮಿಿದ ಮನಹಿತಿಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪ್ನಾಧಿಕನರಕೆಕ 30.10.2018
ರಂದು ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಯಂದನುು ಸಲ್ಲಾಸಲನಯತು. ಮನಗಾದಶಾಕ ಸಮಿೇಕ್ೆಯ ಅನುಭ್ವದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಮನಹಿತಿ

ಸಂಗಾಹಣೆಗನಗಿ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು (ಸಂ.ಕೆೈಪ್ಡಿ.2) ಮತುೆ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಜಿಲನಾ ಮತುೆ
ರನಜಯ ಮಟಟದ ಅಧಿಕನರಿಗಳನುು (ಸಂ.ಕೆೈಪ್ಡಿ.3) ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಸೆೇಪಾಡೆ ಮನಡಲ್ು ನಿಧ್ಾರಿಸಲನಯತು.

ಮನಗಾದಶಾಕ ಸಮಿೇಕ್ೆಯನುು ಸಂಪೂಣಾಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಾ ಮನದರಿ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ ಾ ಮುಖಯ ಅಧ್ಯಯನವನುು

ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಯತು. ಮನದರಿಯನಗಿ ಆಯಕಯನದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ಪರಿಶಿಷಟ ಜನತಿ ಮತುೆ ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ

ವದನಯರ್ಥಾ ಮತುೆ ವದನಯರ್ಥಾನಿಯರನುು ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ ತಂಡದ ಸದಸಯರು ಭ್ೆೇಟಿಯನಗಿ, ಸಂದಶಾನ ಕೆೈಪ್ಡಿಯ
ಸಹನಯದಿಂದ ಮನಹಿತಿಯನುು ಪಡೆದರು. ಈ ಕ್ೆೇತಾಕನಯಾ 01.11.2018 ರಿಂದ 30.01.2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ನಡೆಯತು.

ToRನಲ್ಲಾ ಸ ಚಿತವನಗಿದದಂತೆ ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ ಸಹನಯಕರು, ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಭ್ೆೇಟಿ ಮನಡಿ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನುು ಸಂಗಾಹಿಸಿದರು.
ಪಾತಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯದಿಂದಲ್ 20 ಮಂದಿ ನಿಲ್ಯವನಸಿಗಳನುು ಭ್ೆೇಟಿ ಮನಡಿ ಮನಹಿತಿಯನುು ಪಡೆಯಲನಯುೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಇಲನಖೆಯಂದ ನಿೇಡಿದದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಸಂಖೆಯಗ

ವನಸೆವದಲ್ಲಾ ಚನಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾದದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಸಂಖೆಯಗ

ಕೆಲ್

ವಯತನಯಸಗಳಿದದವು. ಆದರೆ, ToRನಲ್ಲಾ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲನಗಿದದ ಸಂಖೆಯಗಿಂತ, ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯ ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಈ
ಅಧ್ಯಯನಕನಕಗಿ ಸಂದಶಿಾಸಲನಗಿದೆ.

ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ ತಂಡ ಒಟುಟ 7600 ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಂದ ಭ್ೆೇಟಿ

ಮನಡಿತು. ಸಂದಶಾನ ಕೆೈಪ್ಡಿಯನುು ಬಳಸಿ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಣೆಯನುು ನಡೆಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು

ಜೆ ತೆಯಲೆಾೇ ಇದುದದರಿಂದ, ಒಂದು ಔಪಚನರಿಕ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಸಂದಶಾನಗಳು ನಡೆದವು ಹನಗ ToRನಲ್ಲಾ ಸ ಚಿತವನಗಿದದ
ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತವನಗಿದದವು.

ToRನ ಅನವಯ ಒಟುಟ 40 ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಚ್ಚೆಾಗಳನುು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ವನಸಿಗಳೊ ಡರ್ೆ ನಡೆಸಲನಗಿದುದ,

274 ಆಳವನದ ಸಂದಶಾನಗಳನುು ಕ ಡ ನಡೆಸಲನಯುೆ.

ಬ್ದಲನವಣೆಯ ಸಿದನಧಂತ್: ಅಧಯಯನದ ಚೌಕಟುಟ
ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮನಹಿತಿಯ ವಶೆಾೇಷಣೆಯನುು ಬದಲನವಣೆಯ ಸಿದನಿಂತದ ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಾ ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಗಿದೆ. ಇದು

ಮದಲ್ು ಕನಯಾಕಾಮದ ಪರಿಣನಮವನುು ಅಳತೆ ಮನಡಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ವವಧ್ ಭ್ನಗಿೇದನರರಿಂದ ಸಂಗಾಹಿಸಿದ ಮನಹಿತಿಯ
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಶುಚಿಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ನಿವಾಹಣೆಯ ಬಗೆೆಯ ಒಳರ್ೆ ೇಟಗಳನುು ನಿೇಡುತೆದೆ. ಬದಲನವಣೆಯ ಈ

ಸಿದನಿಂತ, ಉತಪತಿೆ – ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ್ವನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತೆದೆ.
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ಬ್ದಲನವಣೆಯ ಸಿದನಧಂತ್: ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್
ಉದೆದೋಶಗಳು-್ಶುಚಿ್

ರ್ನಗಿೋದನರರು

ಸಂಭ್ರಮ್

ಮೌಲಯಮನಪನ
-ಭ್ನಗಿೇದನರರಲ್ಲಾ್ವೆೈಯಕ್ತೆಕ್
ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ್ಬಗೆೆ್ಇರುವ್
ಅರಿವು,್ಗಾಹಿಕೆ್ಮತುೆ್

-ಕರ್ನಾಟಕದ್ಮಟಿಾಕ್್
ಪೂವಾ್ಮತುೆ್ಮಟಿಾಕ್್
ನಂತರದ್ವಸತಿ್
ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ್ಯೇಜರ್ೆಯ್

ಆಚ್ರಣೆಗಳ್ಬಗೆೆ್

ಫಲನನುಭ್ವಗಳನದ್

ಅರಿಯುವುದು

ಪ.ಜನ/ಪ.ಪಂಗಡದ್

-ಮಟಿಾಕ್್ಪೂವಾ್ಮತುೆ್
ಮಟಿಾಕ್್ನಂತರದ್ವಸತಿ್
ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ್
ವದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾ್ಯೇಜರ್ೆಯ್
ಬಗೆೆ್ಇರುವ್ಅರಿವು್

ಅವರ್ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಾ್
ಯೇಜರ್ೆಯ್ಬಗೆೆ್ಅರಿವು್
ಮತುೆ್ಅದರಿಂದನಗಿರುವ್
ಪರಿಣನಮಗಳ್ಅಧ್ಯಯನ
-ಫಲನನುಭ್ವಗಳಲ್ಲಾ್ಕ್ತಟ್
ಕುರಿತ್ತೃಪ್ೆಯ್ಮಟಟವನುು್
ಅರಿಯುವುದು

ಗುಂಪು
-ಮಟಿಾಕ್್ಪೂವಾ್ಮತುೆ್
ಮಟಿಾಕ್್ನಂತರದ್ವಸತಿ್

*ಫಲನನುಭ್ವಗಳಲ್ಲಾ್

ಅರಿವನ್ಮಟಟ್ಹೆಚಿಿ್

ಪಡೆದದುದ

ಯೇ್ಎಂದು್ಕಂಡು್

ಇದಕೆಕ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್

ಆಚ್ರಣೆಗಳನುು್

ಪ.ಜನ್ಮತುೆ್ಪ.ಪಂಗಡಗಳ್

ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುತಿೆದನದರೆ
ಹಿಡಿದದುದ

ಆಚ್ರಣೆ್ಹೆಚ್ುಿವುದು

ಪಾಮನಣದ್ಬಗೆೆ್ತೃಪ್ೆ್ಹನಗ ್

-ಯೇಜರ್ೆಯ್ಬಗೆೆ್

ಪ್ನಲ್ಕರಿಂದ್ಪರಿಚ್ಯ್ಪಡೆದದುದ

ಫಲನನುಭ್ವಗಳೊ ಡರ್ೆ್

-ಯೇಜರ್ೆಯ್
ಸನಧ್ಯತೆಗಳು್ಮತುೆ್

ಮನಹಿತಿ್ಹಂಚಿ್

ಮಿತಿಗಳನುು್

ಕೆ ಂಡಿದುದ್–

ಗುರುತಿಸುವುದು

ದನಖಲನತಿ,್ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರ್

-ಯೇಜರ್ೆಯನುು್

-ಯೇಜರ್ೆಗೆ್

*ಈ್ ಯೇಜರ್ೆಯಂದ್
ಪಾಯೇಜನ್

ಮರ್ೆ್ಇತನಯದಿಗಳ್ಲ್ಭ್ಯತೆ್ಬಗೆೆ್
ಅವಲೆ ೇಕ್ತಸಿದುದ

ತಿಳಿದಿದುದ,್ಸಮಯಕೆಕ್
ಸರಿಯನಗಿ್ಕ್ತಟ್ಗಳ್

ಅಂಶಗಳನುು್
ಗುರುತಿಸಿ್

ಪಡೆಯದವವರನುು್
ಗುರುತಿಸಿದುದ

ಮತುೆ್ಮಟಿಾಕ್್ನಂತರದ್

ವಸತಿ್ನಿಲ್ಯದ್ಪಟಿಟಯನುು್
ಪಡೆಯುವುದು

ಯನಧ್ೃಚಿಛಕ್ಮನದರಿಯನುು್
-ಯೇಜರ್ೆಯ್ಪರಿಣನಮ್

ಕತವವನುು್ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲ್ು್
ಸಂಗಾಹಣನ್ಸನಧ್ನಗಳನುು್
ತಯನರಿಸುವುದು

-ಕ್ೆೇತನಾಧ್ಯಯನದ್

ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುು್ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ್
ಸಹನಯಕರಿಗೆ್

ನಿಲ್ಯಗಳ್

ಪರಿಚ್ಯಸುವುದು

ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು

-ಶುಚಿ್ಸಂಭ್ಾಮ್ಯೇಜರ್ೆಯ್
ವವಧ್್ಭ್ನಗಿೇದನರರೆ ಡರ್ೆ್

-ಶುಚಿ್ಸಂಭ್ಾಮ್ಕ್ತಟ್ನ್
ಸರಬರನಜು,್ವತರಣೆ್ಮತುೆ್
ಉಪಯೇಗವನುು್ನಿವಾಹಿಸಿ್

-ಯೇಜರ್ೆಯ್

ನಿಯಂತಿಾಸುವ್ಸಮನಜ್

ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆ್ಮತುೆ್

ಕಲನಯಣ್ಇಲನಖೆಯ್

ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿಯ್

ಅಧಿಕನರಿಗಳು

ಪರರ್ನವ

-ಶುಚಿ್ಸಂಭ್ಾಮ್

ಆಯಕ್ಮನಡುವುದು

ವನಸಿಗಳ್ನಿಯಂತಿಾತ್

-ಫಲನನುಭ್ವಗಳು್ಮತುೆ್

ದಿೋರ್ಾರ್ನಲ್ಲಕ್

ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳು

-ಫಲನನುಭ್ವಗಳು್
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ್ಶುಚಿತವವನುು್

-ಶುಚಿ್ಸಂಭ್ಾಮ್
ಪಾಯೇಜನವನುು್ಪಡೆಯದ್

ಮಧಯಂತ್ರ್

ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳು

-ಶುಚಿ್ಸಂಭ್ಾಮ್ಯೇಜರ್ೆಯ್
ಲ್ಭ್ಯತೆಯ್ಬಗೆೆ್ಎಲನಾ್

-ಬಹು್ಹಂತ್ವಭ್ಜಿತ್

ಯೇಜರ್ೆಯ್

ಅಲಪ್ರ್ನಲ್ಲಕ್

ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳು

-ಅಧ್ಯಯನದ್ವಶವವನುು್
ಗುರುತಿಸಲ್ು್ಮಟಿಾಕ್್ಪೂವಾ್

ವದನಯರ್ಥಾಗಳು

ಸಕನಾರಿ್ವಸತಿ್ನಿಲ್ಯ್

ಪಡೆಯುವುದು

ಪರಕಿರಯಗಳು್/್

ಚಟುವಟಿರ್ೆಗಳು

ToR್ಅನವಯ್ಸಂದಶಾನ್
ಗಳನುು್ನಡೆಸುವುದು್
-ಸಂಗಾಹಿಸಿದ್ಮನಹಿತಿಯ್
ವಶೆಾೇಷಣೆ್ಮನಡುವುದು

ಭ್ನಗಿೇದನರರಿಂದ್ಮನಹಿತಿ್
-ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ್ವಸುೆಗಳ್

ಯೇಜರ್ೆಯ್ಬಗೆೆ್ನಿಲ್ಯ್

-ಯೇಜರ್ೆಯ್ನಿವಾಹಣೆಯ್

ಹನಜರಿ,್ವಸತಿ್ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ್
ಶೌಚನಲ್ಯ,್ನಿೇರು,್ಸನುನದ್

-ಶುಚಿ್ಸಂಭ್ಾಮ್ಕ್ತಟ್
ಯೇಜರ್ೆಯ್ವವಧ್್

ಭ್ನಗಿೇದನರರನುು್ಗುರುತಿಸಿದುದ,್
ಪ್ನಾತಿನಿಧಿಕ್ಮನದರಿಯನುು್
ಆಯಕ್ಮನಡಿದುದ,್ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ್
ಸನಧ್ನಗಳನುು್ತಯನರಿಸಿದುದ,್
ಸಂದಶಾನಗಳನುು್ನಡೆಸಿದುದ್

ಯೇಜರ್ೆಯ್ಬಗೆೆ್

ನಿವಾಹಿಸುವವರ್
ಕನಯಾ್ವೆೈಖರಿಯ್ಬಗೆೆ್

ಪೂರಕವನದ್ಹನಗ ್
ಅಡಿೆಯನಗುವ್

ವತರಣೆ್ಆಗುತಿೆದೆಯೇ್
ಎಂದು್ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದುದ,್

ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು್
ಕಾಮಗಳನುು್

-ಮ ಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ್
ಲ್ಭ್ಯತೆಯ್ಬಗೆೆ್ಹೆಚಿಿದ್
ಅರಿವು

-ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲಾ್

ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು
ಅಧ್ಯಯನ್
ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳ್

ಯನುು್ಮನಡಿದುದ್

ಗುರುತಿಸಿದುದ

*ಯೇಜರ್ೆಯ್
ಅನುಕ ಲ್ಗಳು್
ಮಿತಿಗಳನುು್
ಗುರುತಿಸಿದುದ

ಪಡೆಯುತಿೆರುವವರು್
ಹನಗ ್

*ಯೇಜರ್ೆಯ್
ನಿವಾಹಣನ್ ವೆೈಖರಿಯ್
ದನಖಲ್ಲಕೆ

*ಯೇಜರ್ೆಯ್
ಪಾಭ್ನವವನುು್ಅಳೆದದುದ

ಆಧನರದ್ಮೇಲೆ್

*ಯೇಜರ್ೆಯನುು್

ತರುವುದು

ಕುರಿತ್ತೃಪ್ೆ,್ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾ್
ಆಗಬೆೇಕನದ್

ಬದಲನವಣೆಗಳನುು್

ಹನಗ ್ಮನಹಿತಿಯ್ವಶೆಾೇಷಣೆ್

ವೆೈಯಕ್ತೆಕ್ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ್

ಬದಲನವಣೆ್ಹನಗ ್ಈ್
ಯೇಜರ್ೆ್ಎದುರಿಸುವ್
ಸವನಲ್ುಗಳನುು್

ಪರಿಶಿೇಲ್ರ್ೆ

ನಿವಾಹಿಸಲ್ು್

ಪೂರಕವನದ್
ಮನಹಿತಿಯನುು್
ಸಂಗಾಹಿಸಿದುದ

-ಯೇಜರ್ೆಯ್ನಿವಾಹಣೆ,್
ಕ್ತಟ್ಗಳನುು್ಪಡೆಯುವುದು್
ಹನಗ ್ವತರಿಸುವುದು್–್ಈ್
ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ್ಭ್ನಗಿೇದನರರು್
ಎದುರಿಸುವ್ಸವನಲ್ುಗಳನುು್
ಗುರುತಿಸುವುದು

ಬನಹಯ್ಅಂಶಗಳು
-ವೆೈಯಕ್ತೆಕ್

ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು್

ಕನಪ್ನಡಲ್ು್

ಅಗತಯವನದ್

ಹಣಕನಸು್

ಹನಗ ್

ಮ ಲ್ಸೌಕಯಾಗಳ್ ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳ್ ಲ್ಭ್ಯತೆ್ ಹನಗ ್ ಕ್ತಟ್ನ್ ಸರಬರನಜಿನಲ್ಲಾ್
ನಿರಂತರತೆ.
-ಯೇಜರ್ೆಗಳ್ ಫಲನನುಭ್ವಗಳ್ ಸನಮನಜಿಕ್ –್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಹಿರ್ೆುಲೆ್ ಮತುೆ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ್

*್ಅಧ್ಯಯನ್
ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳ್

ಆಧನರದ್ಮೇಲೆ್
ಬದಲನವಣೆಗಳನುು್
ತರುವುದು

ಪರಿಸಿೆತಿಗಳು

ಮನಹಿತಿಯ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ
ರ್ನಲ್ುಕ ಸಂದಶಾನ ಕೆೈಪ್ಡಿಗಳನುು ಬಳಸಿ ಸಂಗಾಹಿಸಿದ ಮನಹಿತಿಯನುು ಕೆ ಾೇಢೇಕರಿಸಿ, Excel Sheetನಲ್ಲಾ
ನಮ ದಿಸಿದುದ ವಶೆಾೇಷಣೆಯ ಮದಲ್ರ್ೆಯ ಹಂತ. ನಂತರ ಗುಣನತಿಕ ಸವರ ಪದ ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಉತೆರಗಳ ಸನರವನುು
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ಕೆ ಾೇಢೇಕರಿಸಲನಯತು. ಮನಹಿತಿಯನುು ಶೆೇಕಡನವನರುಗಳಿಗೆ ಪರಿವತಿಾಸಿ, ವಶೆಾೇಷ್ಟಸಲನಯತು. ಮುಂದಿನ

ಭ್ನಗದಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳನುು ಪಾಸುೆತಪಡಿಸಲನಗಿದೆ.

****************
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III
ಮೌಲಯಮನಪನ ಅಧಯಯನದ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳು
ಈ ಭ್ನಗದಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಮ ಡಿ ಬಂದ ಉತೆರಗಳನುು ವಶೆಾೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ವವರಣೆ
ಹನಗ

ಕೆ ೇಷಟಕ – ಚಿತಾಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಪಾಸುೆತ ಪಡಿಸಲನಗಿದೆ. ಸ ಕೆವನದೆಡೆಗಳೆಲನಾ ಆನುಷಂಗಿಕ ಮನಹಿತಿಯನುು ಲ್ಭ್ಯ

ಮ ಲ್ಗಳಿಂದ ಪರನಮಶಿಾಸಿ, ಬಳಸಿಕೆ ಳುಲನಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ನಾಥಮಿಕ ಮನಹಿತಿಯನುು, ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ
ಯೇಜರ್ೆಯ ಪಾಮುಖ ಭ್ನಗಿೇದನರರನದ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಹನಗ

ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು,

ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಹನಗ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಂದ ಸಂಗಾಹಿಸಲನಗಿದೆ. ಕ್ೆೇತಾಕನಯಾ ನಡೆಸಿದ ತಂಡ
9 ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ 363 ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಮನದರಿ ಮನಹಿತಿದನರರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ
ಸಂದಶಾನಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಉತೆರಗಳನುು ಪಡೆಯತು. ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಾಮುಖ ಫಲ್ಲತನಂಶಗಳನುು
ಕೆ ೇಷಟಕ ಮತುೆ ಚಿತಾಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಪಾಸುೆತಪಡಿಸಿ, ಪಾತಿ ಕೆ ೇಷಟಕ/ಚಿತಾದಲ್ಲಾರುವ ಅಂಕ್ತ-ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪೆ ವವರಣೆಯನುು
ನಿೇಡಿದೆ.

ಶುಚಿಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್್ನ ಬ್ಳರ್ೆ ಹನಗ

ವೆೈಯಕಿುಕ ರ್ೆೈಮಾಲಯವನುು ಕುರಿತ್ಂತೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ

ಅರಿವಿನ ಮಟಟ ಹನಗ ಗರಹಿರ್ೆ
ಈ ಅಧ್ಯಯನಕನಕಗಿ ಸಂದಶಿಾಸಿದ ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಇದು ಗನಾಮಿೇಣ ಮತುೆ ನಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ, ಬನಲ್ಕರು ಮತುೆ ಬನಲ್ಕ್ತಯರ ವಚನರದಲ್ಲಾ ಹನಗ
ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಪರಿಸಿೆತಿ. ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ಸೆೇರಿದ
ನಂತರವೆೇ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ತಮಗೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಾ ನಿಲ್ಯವನಸಿಗಳೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಕ್ತಟ್ನ
ಬಗೆೆ ವಸತಿನಿಲ್ಯವೆೇ ಪಾಮುಖ ವಷಯಮ ಲ್ವನಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮ ಡಿ ಬಂದಂಥ ವಚನರ. ಕೆಲ್
ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಮನತಾ ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಚ್ಚೆಾಗಳ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದೆದೇರ್ೆಂದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ
ವನಸಿಸಿದ ಅನುಭ್ವವರುವ ತಮಿ ಊರಿನ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ, ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಸನುನದ ಸನಬ ನನುು ನಿೇಡುವ ವಷಯ
ತಿಳಿದಿತುೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಸೆುೇಹಿತರು ಅಥವನ ಪರಿಚ್ಯಸೆರಗಿಂತ, ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ
ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರಿಂದಲೆ ೇ ತಮಿ ಶನಲನ ಅಧನಯಪಕರಿಂದಲೆ ೇ ತಿಳಿದವರೆೇ ಅತಿ ಹೆಚಿಿನ ಮಂದಿ ಇದನದರೆ ಎನುುವುದು
ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಚ್ಚೆಾಗಳ ವೆೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು.
ರನಯಚ್ ರು ಮತುೆ ವಜಯಪುರ ಜಿಲೆಾಗಳ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಾ ಜಿಲೆಾಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕುರಿತು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಪ್ನಲ್ಕರಿಂದಲೆೇ ಮನಹಿತಿಯನುು ಪಡೆದದುದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು.
ಕೆಲ್ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಿ ಪ್ೇಷಕರು, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿದದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಾ
ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಆರೆ ೇಗಯದ ಬಗೆೆ ತಮಗೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿದುದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ರನಯಚ್ ರು ಮತುೆ ವಜಯಪುರ ಜಿಲೆಾಗಳ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ಪರಿಶಿಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಿ ಪ್ೇಷಕರು ಅಥವನ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸಯರು, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ
ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆೆ ತಮಗೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿದನದರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಅಧ್ಯಯನಕನಕಗಿ ಸಂಪಕ್ತಾಸಿದ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆ, ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆ ಸದನಗಿ
ಸೆೇಪಾಡೆಯನಗುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅರಿವನುು ಮ ಡಿಸುವುದರ ಮ ಲ್ಕ ಅವರಲ್ಲಾರುವ ಸಂಕೆ ೇಚ್ವನುು ತೆ ಡೆದು
ಹನಕುತೆದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನದರೆ. ಕ್ತಟ್ನ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ಅವರಲ್ಲಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವ ಕೆಲ್ಸ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರಿಂದ
ನಡೆಯುತೆದೆ. ಕೆ ೇಷಟಕ ಸಂಖೆಯ 5ರಲ್ಲಾ ಮತುೆ ಚಿತಾ 4ರಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಾ, ವಸತಿನಿಲ್ಯದ ನಿವನಸಿಗಳಲ್ಲಾ
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವನ ಪಾಮನಣ ಎಷ್ಟಟದೆ ಎಂಬುದನುು ತೆ ೇರಿಸುತೆದೆ.

ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 5: ವೆೈಯಕಿುಕ ರ್ೆೈಮಾಲಯವನುು ಕುರಿತ್ಂತೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಅರಿವಿನ ಮಟಟದ ಬ್ಗೆೆ
ನಿಲಯಪ್ನಲಕರ ಅಭಿಪ್ನರಯ
ಜಿಲೆಾ

ಚೆರ್ನುಗಿದೆ

ಸನಧನರಣ

ಒಟುಟ

ಚನಮರನಜನಗರ

13
(68)
7
(100)
5
(100)
85
(98)
34
(97)
12
(92)
5
(100)
38
(95)
13
(93)
212
(94.22)

6
(32)
-

19

-

5

ಚಿತಾದುಗಾ
ಹನವೆೇರಿ
ಕಲ್ಬುಗಿಾ
ಕೆ ೇಲನರ
ಮೈಸ ರು
ರನಯಚ್ ರು
ವಜಯಪುರ
ಬಳನುರಿ
ಒಟುಟ

2

7

87
(2)
1
(3)
1
(8)
2
(5)
1
(7)
13
(5.78)

35
13
5
40
14
225

(ಬನರರ್ೆಟ್್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಶೆೋಕಡನವನರನುು ತೆ ೋರಿಸುತ್ುವೆ)
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ಚಿತ್ರ 4: ವೆೈಯಕಿುಕ ರ್ೆೈಮಾಲಯವನುು ಕುರಿತ್ಂತೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಅರಿವಿನ ಮಟಟದ ಬ್ಗೆೆ ನಿಲಯಪ್ನಲಕರ ಅಭಿಪ್ನರಯ

ವೆೈಯಕಿುಕ್ರ್ೆೈಮಾಲಯವನುು್ಕುರಿತ್ಂತೆ್ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ್ಅರಿವಿನ್
ಮಟಟದ್ಬ್ಗೆೆ್ನಿಲಯಪ್ನಲಕರ್ಅಭಿಪ್ನರಯ
120
100
80
60
40
20
0

ಚೆರ್ನುಗಿದೆ

ಸನಧನರಣ

ಕೆ ೇಷಟಕ ಸಂಖೆಯ 5ರಲ್ಲಾ ಪಾಸುೆತ ಪಡಿಸಿರುವ ಮನಹಿತಿಯ ಅನವಯ ಶೆೇಕಡ 94.22 ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಾ
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕುರಿತ ಅರಿವು ನಿಲ್ಯವನಸಿಗಳಲ್ಲಾ ‘ಚೆರ್ನುಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ಪಾವೆೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಲ್ು ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕನದ ಕಾಮಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನಿೇಡಲನಗುತೆದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ
ಅವರ ಸಹೆ ೇದರ-ಸಹೆ ೇದರಿಯರು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾದದರೆ, ಅಂಥ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮ ಲ್ಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು
ಕುರಿತ ಅರಿವು ಈಗನಗಲೆೇ ಮ ಡಿರುತೆದೆ. ಆದರೆ ಮದಲ್ ಬನರಿಗೆ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ಪಾವೆೇಶಿಸುತಿೆರುವ ಬಹುತೆೇಕ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ

ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು

ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವುದರ

ಬಗೆೆ

ಅರಿವು

ಮ ಡುವುದು

ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲೆಾೇ.

ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮತೆ ೆಂದು ವಚನರವೆಂದರೆ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ನಿಲ್ಯಗಳ ನಿವನಸಿಗಳಿಗಿಂತ, ಮಟಿಾಕ್
ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಪ್ನಾಮುಖಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಿನ ಮಟಟದ ಅರಿವು
ಇರುತೆದೆ. ಮೇಲ್ು ಮೇಲ್ಲನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ೇಗುತನೆ – ಹೆ ೇಗುತನೆ ಅರಿವನ ಪಾಮನಣವೂ ಹೆಚ್ುಿತನೆ ಹೆ ೇಗುತೆದೆ.
ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರಿಗೆ, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅರಿವನ ಮಟಟ ಗನಾಮಿೇಣ ಪಾದೆೇಶದಲ್ಲಾರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ
ಹೆಚಿಿರುತೆದೆಯೇ ಅಥವನ ನಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯ ವನಸಿಗಳಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಿರುತೆದೆಯೇ ಎಂಬ ವಷಯದ ಬಗೆೆ
ಮನಹಿತಿ ಇದದಂತೆ ಕನಣಲ್ಲಲ್ಾ, ಆದರೆ ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಚ್ಚೆಾಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತೆ,
ನಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿವನಸಿಗಳಲ್ಲಾ, ಗನಾಮಿೇಣ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯ ವನಸಿಗಳಿಗಿಂತ
ಅರಿವು ಒಂದು ಸನಪ್ೆೇಕ್ಷಿಕ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಹೆಚಿಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮ ಲ್ಕ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಣೆಗನಗಿ ಸಂಪಕ್ತಾಸಿದ ಶೆೇಕಡ 84ರಷುಟ ಸಮನಜಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ
ಅಧಿಕನರಿಗಳು,

ಶುಚಿ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ

ಸಂಭ್ಾಮ

ಯೇಜರ್ೆ

ವದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಾ

ಮಟಿಾಕ್

ಹೆಚ್ುಿ

ಪೂವಾ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ,

ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ

ಕೆಲ್ಸ

ಮಟಿಾಕ್

ನಿವಾಹಿಸುತಿೆದೆ

ನಂತರದ

ಎಂದಿದನದರೆ.

ಚನಮರನಜನಗರ, ಚಿತಾದುಗಾ, ಹನವೆೇರಿ, ಕೆ ೇಲನರ, ಮೈಸ ರು, ರನಯಚ್ ರು ಮತುೆ ಬಳನುರಿ ಜಿಲೆಾಗಳ (100%) ಎಲ್ಾ
ಇಲನಖನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳ ನಿವನಸಿಗಳು, ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳ
ವನಸಿಗಳಿಗಿಂತ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕುರಿತು ಹೆಚಿಿನ ಅರಿವನುು ಪಡೆದಿದನದರೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಮಕಕಳು ಬೆಳೆಯುತನೆ
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ಹೆ ೇದ ಹನಗೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪರ್ೆ ಹನಗ

ಆಚ್ರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರು ಹೆಚ್ುಿ ಪಾಜ್ಞನವಂತರನಗುತನೆರೆ,

ಆದದರಿಂದ ಅವರ ವಯಕ್ತೆತವ ಕ ಡ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಾ ರ ಪುಗೆ ಳುಲ್ು ಅನುವನಗುತೆದೆ ಎನುುವುದು ಸನಮನನಯವನಗಿ ಕೆೇಳಿ
ಬಂದಂಥ ಅಭಿಪ್ನಾಯ. ಕಲ್ಬುಗಿಾ ಮತುೆ ವಜಯಪುರ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ ಕಾಮನನುಗತವನಗಿ ಶೆೇಕಡ 43 ಮತುೆ ಶೆೇಕಡ 50
ಅಧಿಕನರಿಗಳು, ಯೇಜರ್ೆಯ ಪರಿಣನಮಕತವದ ವಚನರದಲ್ಲಾ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾ
ನಿಲ್ಯಗಳ ವನಸಿಗಳಲ್ಲಾ ಗಮರ್ನಹಾವನದ ಯನವುದೆೇ ವಯತನಯಸವನುು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಾ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದನದರೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಾಹಿಸಲ್ು ಸಂದಶಿಾಸಿದ ಶೆೇಕಡ 78 ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆ ಗನಾಮಿೇಣ
ಪಾದೆೇಶಗಳಿಗಿಂತ ನಗರ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ುಿ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ನಾಯವನುು ವಯಕೆಪಡಿಸಿದನದರೆ. ಬಳನುರಿ

ಜಿಲೆಾ ಒಂದನುು ಹೆ ರತು ಪಡಿಸಿ (ಶೆೇಕಡ 50ರಷುಟ ಈ ಅಭಿಪ್ನಾಯವನುು ಹೆ ಂದಿದದರು) ಉಳಿದೆಲ್ಾ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ (ಶೆೇಕಡ 67
ರಿಂದ 100 ವನಯಪ್ೆಯಲ್ಲಾ) ಇದೆೇ ಅಭಿಪ್ನಾಯಕೆಕ ಸಹಮತವತುೆ.
ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಾ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಿದದರಿಂದ, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕುರಿತು ಈಗನಗಲೆೇ ಅರಿವು
ಮ ಡಿ ಬಂದಿದುದ, ಅವರೆಲ್ಾ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಅಗತಯವನದ ಆಚ್ರಣೆಗಳನುು ಅಭ್ನಯಸ ಮನಡಿಕೆ ಂಡಿದದರು.
ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ಎಲ್ಾ ವಸುೆಗಳನುು ತನವು ಬಳಸುತಿೆರುವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದರು. ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು
ಚ್ಚೆಾಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಮನತಾ, ಅವರು ವಯಕೆಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ನಾಯವೆಂದರೆ ರಜನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಕ್ತಟಟನುು
ಒದಗಿಸಬೆೇಕೆಂಬುದು. ವಶೆೇಷವನಗಿ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ನಿಲ್ಯಗಳ ಕನಲೆೇಜು ವದನಯರ್ಥಾ ನಿವನಸಿಗಳು, ತಮಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ

ವೆೇಳನಪಟಿಟಯನುು ವಷಾವಡಿೇ ವಸೆರಿಸುವ ಸನಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹತುೆ ತಿಂಗಳ ಬದಲ್ು ಇಡಿೇ ವಷಾ, ಕ್ತಟ್ಗಳನುು
ವತರಣೆ ಮನಡಿದರೆ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಲ್ು ತಮಗೆ ಸುಲ್ಭ್ವನಗುತೆದೆ ಎಂದರು. ಸನಮನಜಿಕ – ಆರ್ಥಾಕ ತಳ
ಸೆರಗಳಿಂದ ಬಂದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ ಈ ಅಭಿಪ್ನಾಯವನುು ವಯಕೆಪಡಿಸಿದನದರೆ.

ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕಿುಕ ರ್ೆೈಮಾಲಯರ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅರ್ನಯಸಗಳು
ಮಗುವಗೆ ತನು ಬನಲನಯವಸೆೆಯಲ್ಲಾ ದೆ ರೆಯುವ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕುರಿತ ಜ್ಞನನ ಹನಗ

ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು

ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಲ್ು ಅವಶಯವನದ ವಸುೆಗಳ ಲ್ಭ್ಯತೆ ಅದರ ಜಿೇವನದ ಗುಣಮಟಟವನುು ನಿಧ್ಾರಿಸುವಂತಹುದು. ಪಾಸಕೆ
ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲಾದದ ಶೆೇಕಡ 90ರಷುಟ ಮಕಕಳಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮ ಡಿದುದ ಹನಗ
ಅವರು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾದದ ವಸುೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮನಡಲನರಂಭಿಸಿದೆದೇ ವಸತಿನಿಲ್ಯಕೆಕ ಪಾವೆೇಶ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಅವರ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಾದದ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳ ಕನರಣದಿಂದನಗಿ, ಕುಟುಂಬ ವಲ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆೆ
ಸ ಕೆವನದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲಲ್ಾ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತೆದೆ.
ಹಲ್ುಾಜುುವುದರಿಂದ

ಹಿಡಿದು

ಋತುಮತಿಯನದನಗ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೇಕನದ

ಎಚ್ಿರಿಕೆಗಳವರೆಗೆ,

ವಸತಿನಿಲ್ಯ

ವನಸಿಗಳಿಂದ ಮನಹಿತಿಯನುು ಪಡೆಯಲನಯತು. ಅವರಿಂದ ಮ ಡಿ ಬಂದ ಉತೆರಗಳನುು ಕೆ ಾೇಢೇಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ
ಭ್ನಗದಲ್ಲಾ ಪಾಸುೆತ ಪಡಿಸಲನಗಿದೆ. ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ದಿನಕೆಕ ಒಂದು ಬನರಿ, ಎಂದರೆ ಬೆಳಿಗೆೆ ಹಲ್ುಾಗಳನುು ಉಜುುತನೆರೆ
ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಪಾತಿಯಬಬರಿಗ ರಜನದಿನಗಳಲ್ಲಾ ತಮಿ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನಗ, ಅಗತಯ ವಸುೆಗಳ
ಅಭ್ನವವದುದದರಿಂದ ಹನಗೆ ಮನಡಲನಗದಿದದರ ಬಹುತೆೇಕ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ದಿನಕೆಕ ಒಂದು ಬನರಿಯನದರ ಹಲ್ಾನುು ಉಜುುವ
ಅಭ್ನಯಸವನುು ಮುಂದುವರೆಸಿದದರು ಎಂಬುದು ಸಮನಧನನಕರವನದ ವಷಯ. ವಶೆೇಷವನಗಿ, ಗನಾಮಿೇಣ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಒಮಿ
ಬೆೇವನ ಕಡಿೆಯಂದ ಹಲ್ುಾಜುುವ ಅಭ್ನಯಸ ವನಯಪಕವನಗಿ ಕಂಡು ಬರುತಿೆತುೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಇದು ಹೆಚ್ುಿ ಕಡಿಮ ಹೆ ರಟು
ಹೆ ೇಗಿದೆ. ಬಹುತೆೇಕ ನಿಲ್ಯ ವನಸಿಗಳು ಊಟವನದ ನಂತರ ಕೆೈಗಳನುು ತೆ ಳೆಯುತಿೆದದರೆೇ ಹೆ ರತು, ಶೌಚನಲ್ಯವನುು
ಬಳಸಿದ ಮೇಲನಗಲ್ಲ, ಶನಲೆಯಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲನಗಲ್ಲ ಎಲ್ಾರ

ಅಭ್ನಯಸವನುು ರ ಢಸಿಕೆ ಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಾ. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಾ

ಅವರನುು ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮನಡಲ್ು ಇನ ು ಹೆಚಿಿನ ಸಮಯದ ಅಗತಯವದೆ.
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ಶೌಚನಲ್ಯವನುು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಬಹುತೆೇಕ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಿ ಕೆೈಗಳನುು ತೆ ಳೆದು
ಕೆ ಳುುತೆೆೇವೆಂದು ಹೆೇಳಿದರ ಶೆೇಕಡ 15ರಷುಟ ವಸತಿನಿಲ್ಯ ವನಸಿಗಳು ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಚ್ಚೆಾಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದುದ,
ತಮಿ ತಮಿ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ೇದನಗ ಈ ಅಭ್ನಯಸವನುು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೆ ಂಡು ಹೆ ೇಗಲ್ು ನಿೇರಿನ ಅಭ್ನವದ ಕನರಣದಿಂದ
ಆಗುವುದಿಲ್ಾ ಎಂದು. ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವವರೆಗೆ ಮನತಾ ಕ್ತಟ್ನ ಸರಬರನಜು ಇರುವುದರಿಂದ, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯಕೆಕ
ಗಮನ ನಿೇಡಲ್ು ಅದೆ ಂದು ಅವಕನಶ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲತ ಅಭ್ನಯಸಗಳರ್ೆುಲ್ಾ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೆ ಂಡು ಹೆ ೇಗುವುದು
ವಸುೆಗಳನುು ಕೆ ಳುಲ್ು ಹಣದ ಲ್ಭ್ಯತೆ ಹನಗ ನಿೇರಿನ ಮ ಲ್ಗಳು ಅವರವರ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಾ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಾವೇ ಎಂಬುದನುು
ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ುಿ-ಕಡಿಮ ಎಲ್ಾ ನಿಲ್ಯವನಸಿಗಳು ಹೆೇಳಿದ ಒಂದು ವಚನರವೆಂದರೆ, ತನವು ಸನಬ ನರ್ನುದರ
ಕೆ ಳುಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುತೆೆೇವೆ ಎಂದು.
ದಿನ ನಿತಯವೂ ಸನುನಮನಡುವುದು ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವುದಕೆಕ ಅತಿ ಮುಖಯವನದ ಅಭ್ನಯಸ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವನಗಿದದರ

ಅದನುು ಕನಯಾರ ಪಕೆಕ ತರಬೆೇಕನದರೆ ನಿರಂತರವನಗಿ ನಿೇರು ಸರಬರನಜು ವಯವಸೆೆ

ಇರಬೆೇಕು. ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಆಯಕಯನದ ಎಲ್ಾ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ ಹನಗ

ಬನಲ್ಕ-ಬನಲ್ಕ್ತಯರ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ ಾ ಕೆಲ್

ವದನಯರ್ಥಾಗಳು 2 ಅಥವನ 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಿ ಸನುನ ಮನಡುತನೆರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಕೆಕ ಬಂದಂಥ ವಚನರ. ಇದಕೆಕ ಮ ಲ್
ಕನರಣವೆಂದರೆ ನಿೇರಿನ ಅಲ್ಭ್ಯತೆ. ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳ ವಚನರಕೆಕ ಬಂದನಗ ಮನತಾ, ಅವರು ನಿೇರಿನ ಅಭ್ನವ ಇದದಂಥ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ, ಸನಮನನಯವನಗಿ ತಮಿ ಋತುಚ್ಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸನುನ ಮನಡಲ್ು ಬಯಸುತನೆರೆ. ಇಂದಿಗ ಅರ್ೆೇಕ ಹೆಣುೆ
ಮಕಕಳು ಸನಯನಿಟರಿ ರ್ನಯಪ್ಕ್ತನಗಳ ಬದಲ್ು, ಹಳೆೇ ಬಟೆಟಗಳನುು ಋತುಮತಿಯರನದನಗ ಬಳಸುತಿೆದನದರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು

ಬಂತು.
ಅಧ್ಯಯನಕನಕಗಿ ಸಂಪಕ್ತಾಸಿದ ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ಶೌಚನಲ್ಯದಿಂದ ಹೆ ರಬಂದ ನಂತರ, ಹನಗ

ಶನಲೆ ಮತುೆ

ಆಟದ ಮೈದನನದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಕನಲ್ುಗಳನುು ತೆ ಳೆಯಬೆೇಕು ಎಂಬುದನುು ಮನಗಂಡಿದದರು. ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು
ಸಂದಶಾನಗಳ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆದೇರ್ೆಂದರೆ ನಿೇರಿನ ಅಭ್ನವವದನದಗ, ಶನಲೆ ಅಥವನ ಆಟದ
ಮೈದನನದಿಂದ ಬಂದನಗ ಕನಲ್ುಗಳನುು ತೆ ಳೆಯುವುದು ಕಷಟ. ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರ

ಕ ಡ ನಿೇರಿನ

ಸರಬರನಜಿನಲ್ಲಾ ವಯತವಯ ಉಂಟನದನಗ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಕನಲ್ುಗಳನುು ಅಥವನ ಕೆೈಗಳನುು ತೆ ಳೆಯಲನಗಲ್ಲ, ಕಷಟ ಸನಧ್ಯ
ಎಂಬುದನುು ಒಪ್ಪಕೆ ಳುುತನೆರೆ. ಹನಗೆ ರ್ೆ ೇಡಿದರೆ, ಶೌಚನಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಬಳಸಲ್ು ನಿೇರಿನ ಅಗತಯವರುವುದರಿಂದ, ಅದನುು
ಸಿೇಮಿತವನಗಿ ಬಳಸಲ್ು ತನವೆೇ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೆೇಳುವುದನಗಿ ಕ್ೆೇತಾಕನಯಾ ತಂಡದೆ ಡರ್ೆ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.
ತಲೆ ಬನಚಿಕೆ ಳುುವುದು ಹನಗ

ಕ ದಲ್ನುು ತೆ ಳೆಯುವುದು ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವ

ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಅಗತಯ ಅಭ್ನಯಸಗಳನಗಿರುವುದಿರಂದ, ಹೆೇಗೆ ನಿಲ್ಯವನಸಿಗಳು ಈ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಂಡಿದನದರೆ
ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಲ್ು ಪಾಯತಿುಸಲನಯತು. ಅದರಲ್ ಾ ವಶೆೇಷವನಗಿ, ಮರ್ೆಯಲ್ಲಾರಲ್ಲ, ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲ್ಲಾರಲ್ಲ, ತಲೆಯನುು
ಬನಚಿಕೆ ಳುುವುದು ಅತಯಂತ ಅವಶಯವನದ ಅಭ್ನಯಸವನಗಿರುವುದರಿಂದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳನುು ಈ ಬಗೆೆ ವಚನರಿಸಿದನಗ ಅವರಲ್ಲಾ
ಶೆೇಕಡ 90ರಷುಟ ಮಂದಿ, ದಿನಕೆಕ 2 ಬನರಿ ಕ ದಲ್ನುು ಬನಚಿಕೆ ಳುುವುದಕನಕಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿತಾದುಗಾ ಜಿಲೆಾಯ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳು (ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ನಿಲ್ಯಗಳ 46% ವನಸಿಗಳು) ಮನತಾ, ತಮಗೆ ಉದದದ ಕ ದಲ್ು ಇಲ್ಾದಿರುವುದರಿಂದ
ದಿನವೂ ಬನಚಿಕೆ ಳುುವ ಅಗತಯವಲ್ಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು, ಕೆಲ್ವೆೇ ವದನಯರ್ಥಾನಿಯರು ಮನತಾ ತನವು 2 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಿ ತಲೆ

ಬನಚಿಕೆ ಳುುವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು, ಹನಗೆಯೇ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಸಂಖೆಯಯ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಮನತಾ, ವನರಕೆ ಕಮಿ ತನವು ತಲೆ
ಸನುನ ಮನಡುವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶೆೇಕಡ 60ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಉಗುರುಗಳನುು ವನರಕೆ ಕಮಿಯನದರ

ಕತೆರಿಸಿ

ಕೆ ಳುುವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಕೆಲ್ವರು ಉದೆದೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ ತನವು ಉದದದ ಉಗುರುಗಳನುು ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಂಡಿರುವುದನಗಿ
ತಿಳಿಸಿದರು.
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ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ನಿಮಾಲ್ಯದ ನಿವಾಹಣೆಗ

ಶುದಿ ವಸರಗಳನುು ಧ್ರಿಸುವುದಕ ಕ ನಡುವೆ ನಿಕಟವನದ ಸಂಬಂಧ್ವದೆ. ನಮಿ

ಅಧ್ಯಯನದ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಶೆೇಕಡ 95ರಷುಟ ದಿನಕೆಕ ಎರಡು ಬನರಿ ಬಟೆಟಗಳನುು ಬದಲ್ಲಸುವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದರು. ಉಳಿದವರು
ದಿನಕೆ ಕಮಿ ಬಟೆಟಗಳನುು ಬದಲ್ಲಸುತನೆರೆ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಬಟೆಟಗಳನುು ವನರಕೆಕ ಮ ರು ಬನರಿ ಒಗೆಯುತನೆರೆ. ಬೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಾ
ವನರಕೆಕ ಎರಡು ಬನರಿ ಒಗೆಯುತನೆರೆ.
ಸನಕ್್ ಬಳಸುವವರು ವನರಕೆ ಕಮಿ ಅವುಗಳನುು ಓಗೆಯುತನೆರೆ. ಕೆೇಂದಿಾಕೃತ ಸಂದಶಾನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಹೆಣುೆ
ಮಕಕಳು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನುು ಪಾತಿ ನಿತಯ ಒಗೆಯುವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿೇರಿನ ಅಭ್ನವವರುವ ಕನಲ್ದಲ್ಲಾ ವನರಕೆಕ ಎರಡು
ಬನರಿ ಈ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನುು ಒಗೆಯುವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದನದರೆ. ಅದೆೇ ತಮಿ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ರಜನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಹೆ ೇದನಗ

ಬಟೆಟಗಳನುು ದಿನವೂ ಅಥವನ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಿ ಒಗೆಯಲ್ು ಸನಧ್ಯವನಗುವುದಿಲ್ಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಾರ ಮರ್ೆಗಳಲ್ ಾ
ನಿೇರಿನ ಸೌಕಯಾ ಇರುವುದಿಲ್ಾ. ಬಹು ದ ರದಿಂದ ನಿೇರನುು ತರಬೆೇಕನಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಟೆಟಗಳನುು ದಿನವೂ ಒಗೆಯುವುದಕೆಕ
ಆಗುವುದಿಲ್ಾ. ಟವಲ್ೆಳು, ಕರವಸರಗಳು ಮುಂತನದವುಗಳನುು ಕೆ ಳೆಯನದರೆ ಮನತಾ ಒಗೆಯುತನೆರೆ.
ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ಕನಲ್ಲಗೆ ಚ್ಪಪಲ್ಲಗಳನುು ಯನವನಗಲ್ ಬಳಸುತನೆರೆ.

ಋತ್ುಚಕರದ ರ್ೆೈಮಾಲಯರ್ೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅರ್ನಯಸಗಳು
ಈ ಅಧ್ಯಯನಕನಕಗಿ ಸಂದಶಿಾಸಿದ ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾನಿಯರ
ಮನಡುವುದನಗಿ

ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲ್ಲಾ

ನಿೇರಿನ

ತನವು ಋತುಚ್ಕಾದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಪಾತಿದಿನವೂ ಸನುನ
ಅಭ್ನವವರುವಂಥ

ಪರಿಸಿೆತಿಯೇರ್ನದರ

ಇದದರೆ,

ಋತುಚ್ಕಾದಲ್ಲಾರುವ ತಮಿ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ಆದಯತೆ ನಿೇಡುತನೆರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಋತುಚ್ಕಾದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ದಿನವೂ
ಸನುನ ಮನಡಬೆೇಕೆಂಬ ಅಭ್ನಯಸವನುು ಅವರು ವಸತಿನಿಲ್ಯಕೆಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಂಡರು. ಸಂಶೆ ೇಧ್ರ್ನ ತಂಡ ಭ್ೆೇಟಿ
ಮನಡಿದ ಎಲ್ಾ ಬನಲ್ಕ್ತಯರ

ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲ್ಲಾ ನಿೇರಿನ ನಿರಂತರ ಸರಬರನಜು ಇರಬೆೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ನಾಯವನುು

ವಯಕೆಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮನತಾ ಋತುಚ್ಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಲ್ು ಸನಧ್ಯ. ಸನುನಿಟರಿ ರ್ನಯಪ್ಕ್ತನ್
ಮತುೆ ತಿೇರ ಅವಶಯವೆನಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನುು ಪಾತಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲ್ ಾ ಉಚಿತವನಗಿ ಒದಗಿಸಬೆೇಕು ಎನುುವುದು ಎಲ್ಾ ಹೆಣುೆ
ಮಕಕಳೂ ನಿೇಡಿದ ಸಲ್ಹೆ. ಸಂದಶಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅರ್ೆೇಕ ವದನಯರ್ಥಾನಿಯರು, ತಮಗೆ ಹಳೆ ಬಟೆಟಗಳನುು
ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ು ಆಗುತಿೆಲ್ಾ, ಆದದರಿಂದ ಸನಯನಿಟರಿ ಪ್ನಯಡ್್ಗಳನುು ಒದಗಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಸ ಚಿಸಿದರು. ತಮಿ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳನ ಸದಸಯರು ಹಳೆ ಬಟೆಟಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರಿಂದ ಎದುರಿಸುತಿೆರುವ ಆರೆ ೇಗಯ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ
ಅರಿವು ತಮಗೆ ಇದುದ, ಅವರನುು ಕ ಡ ಸನಯನಿಟರಿ ಪ್ನಯಡ್್ಗಳನುು ಬಳಸಲ್ು ಉತೆೆೇಜಿಸುತಿೆದೆದೇವೆ, ಅನಿವನಯಾವನಗಿ ಹಳೆ
ಬಟೆಟಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಲೆೇ ಬೆೇಕನದಂಥ ಪರಿಸಿೆತಿ ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನುು ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಒಣಗಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಮನದಟುಟ
ಮನಡಿಕೆ ಡುತಿೆದೆದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟುಟಗಳಲ್ಲಾ ಸನಯನಿಟರಿ ಪ್ನಯಡುಗಳನುು ಹನಲ್ಲ ಸೆೇರಿಸಿಲ್ಾವನದರ
ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳನುು ಋತುಚ್ಕಾಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ ಬಗೆೆ ಪಾಜ್ಞನಪೂವಾ ಚಿಂತರ್ೆಯಲ್ಲಾ
ತೆ ಡಗಿಸಿರುವುದು ಗಮರ್ನಹಾ.
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ಮಟಿರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಒದಗಿಸುವ
ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬ್ಗೆೆ
ಮೇಲ್ ರ್ೆ ೇಟಕೆಕ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುುವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಣೆ
ಪಾಯತುವಷ್ೆಟೇ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗ

ಅರ್ೆೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಾ, ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡುವ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು

ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಳುಲನಗಲ್ಲ, ಮ ಲ್ಸೌಕಯಾಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಲನಗಲ್ಲ, ವಸುೆಗಳನುು ಕೆ ಳುುವುದಕನಕಗಲ್ಲ, ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳ ಕೆ ರತೆ
ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೆ ಂಡು ಹೆ ೇಗಬೆೇಕೆಂಬುದು
ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಅಭಿಪ್ನಾಯವನಗಿತುೆ. ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಸಂದಶಾನಗಳಲ್ಲಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಮತೆ ಂ
ೆ ದು
ವಚನರವೆಂದರೆ, ಕ್ತಟ ನಿೇಡುತಿೆರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳನುು ಬಳಸಿ ತಮಿ ವಯಕ್ತೆತವವನುು ಇತರರ ಎದುರಿಗೆ
ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಲ್ು,

ಎಂದರೆ ಶುಚಿತವವನುು

ಒಳಗನಗಬೆೇಕನದಂಥ

ಸಂದಭ್ಾಗಳು

ಸನಧಿಸಲ್ು

ಬರುತಿೆದವ
ದ ು,

ಸನಧ್ಯವನಗಿದೆ.

ಹನಗನಗಿ

ನಮಿ

ಇತರ

ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ

ಸನವಭಿಮನನಕೆಕ

ಅವಹೆೇಳನಕೆಕ

ಅಡಿೆಯನಗುತಿೆತುೆ,

ಈ

ಯೇಜರ್ೆಯರುವುದರಿಂದ ರ್ನವು ಇತರರ ಎದುರಿಗೆ ತಲೆಯತಿೆ ನಡೆಯುವೆವು ಎಂದು ಹೆೇಳಿರುವುದು, ಯೇಜರ್ೆ ಮಟಿಾಕ್
ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ ಾ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಒಳಿತು ಎಂಬುದು ಗಮರ್ನಹಾವನದ ವಚನರ.
ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭ್ನಯಸಗಳನುು ಜಿೇವನದಲ್ಲಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದಕ ಕ ವಯಕ್ತೆಯ ವಯಸಿ್ಗ ನಿಕಟವನದ
ಸಂಬಂಧ್ವದೆ. ಹದಿಹರೆಯದವರ

ಹನಗ

ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಾ ಅರ್ೆೇಕ ಮನನಸಿಕ ಬದಲನವಣೆಗಳು ಸಂಭ್ವಸುತೆವೆ.

ಆದದರಿಂದ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಅವರ ವಯಕ್ತೆತವ ರ ಪುಗೆ ಳುುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ್ ಪಾಸನಧ್ನಗಳ ಅಗತಯವರುತೆದೆ.
ವಶೆೇಷವನಗಿ ಶೆ ೇಷ್ಟತ ಸಮುದನಯಗಳ ಮಕಕಳು ಹನಗ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇವುಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಅವಶಯ. ಸಕನಾರವೂ
ಈ ಜವನಬನದರಿಯನುು ವಹಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು ಸ ಕೆವನದ ಕಾಮವನದದರಿಂದ, ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯ ಎಲ್ಾ
ಭ್ನಗಿದನರರ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಅದು ಮುಂದುವರೆಯಬೆೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ನಾಯವನುು ವಯಕೆ ಪಡಿಸಿದರು.

ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸುುಗಳ ಪರಮನಣದ ಬ್ಗೆೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬ್ಂದಂಥ ತ್ೃಪ್ತುಯ ಮಟಟ
ಅಧ್ಯನಕನಕಗಿ ಸಂಪಕ್ತಾಸಿದ ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯಂದ, ತಮಿ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ
ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಲ್ು ಸನಧ್ಯವನಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಒಪ್ಪಕೆ ಂಡಿದನದರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳು
ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಡಿೇ ಸನಕನಗುತೆದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತಯವನಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಹಿತಿಯನುು ಕೆ ೇಷಟಕ
ಸಂಖೆಯ 6 ಹನಗ ಚಿತಾ ಸಂಖೆಯ 5ರಲ್ಲಾ ಪಾಸುೆತ ಪಡಿಸಲನಗಿದೆ.
ಕೆ ೇಷಟಕ 6 ಮತುೆ ಚಿತಾ 5 ರಲ್ಲಾರುವ ಅಂಕ್ತ-ಅಂಶಗಳ ಪಾಕನರ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಶೆೇಕಡ 61.03
ಹನಗ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಶೆೇಕಡ 48.17 ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳ ಪಾಮನಣದ
ಬಗೆೆ ತೃಪ್ೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಮಟಿಾಕ್್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಶೆೇಕಡ 51.83 ಹನಗ

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಶೆೇಕಡ 38.79 ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳ ಪಾಮನಣದ ಬಗೆೆ ತಮಗೆ ತೃಪ್ೆಯಲ್ಾ ಎಂದು
ಹೆೇಳಿದನದರೆ.
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ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 6: ಅಧಯಯನ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಸುುಗಳ ಪರಮನಣದ ಬ್ಗೆೆ ಕಂಡು
ಬ್ರುವ ತ್ೃಪ್ತುಯ ಮಟಟ
ಜಿಲೆಿ

ಚನಮರನಜನಗರ
ಚಿತಾದುಗಾ
ಹನವೆೇರಿ
ಕಲ್ಬುಗಿಾ
ಕೆ ೇಲನರ
ಮೈಸ ರು
ರನಯಚ್ ರು
ವಜಯಪುರ
ಬಳನುರಿ
ಒಟುಟ

ಮಟಿರಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲಯಗಳು

ಮಟಿರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಸತಿನಿಲಯಗಳು

ತ್ೃಪ್ತು ಇದೆ

ತ್ೃಪ್ತು ಇದೆ

ತ್ೃಪ್ತು ಇಲಿ

ಒಟುಟ

ತ್ೃಪ್ತು ಇಲಿ

198
614
812
25
388
(24.4)
(75.6)
(6)
(94)
140
140
85
-(100)
(100)
59
24
83
82
(71.1)
(28.9)
(82)
1277
173
1450
339
197
(88.1)
(11.9)
(63)
(37)
920
231
1151
220
186
(80)
(20)
(54)
(46)
219
219
81
(100)
(100)
220
220
160
(100)
(100)
99
1021
1120
320
(9)
(91)
(100)
175
48
223
59
40
(78.5)
(21.5)
(60)
(40)
3307
2111
5418
1051
1131
(61)
(39)
(48)
(52)
(ಬನರರ್ೆಟ್್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಶೆೋಕಡನವನರನುು ತೆ ೋರಿಸುತ್ುವೆ)

ಒಟುಟ

ಒಟುಟ

413

1225

85

225

82

165

536

1986

406

1557

81

300

160

380

320

1440

99

322

2182

7600

ಚಿತ್ರ 5: ಅಧಯಯನ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಸುುಗಳ ಪರಮನಣದ ಬ್ಗೆೆ ಕಂಡು ಬ್ರುವ
ತ್ೃಪ್ತುಯ ಮಟಟ

ಅಧಯಯನ್ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ್ಶುಚಿ್ಸಂಭ್ರಮ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ್ಒದಗಿಸಿರುವ್

ಬಳನುರಿ

ವಜಯಪುರ

ರನಯಚ್ ರು

ಮೈಸ ರು

ಕೆ ೇಲನರ

ಕಲ್ಬುಗಿಾ

ಹನವೆೇರಿ

ಚನಮರನಜನಗರ

ಚಿತಾದುಗಾ

ವಸುುಗಳ್ಪರಮನಣದ್ಬ್ಗೆೆ್ಕಂಡು್ಬ್ರುವ್ತ್ೃಪ್ತುಯ್ಮಟಟ

120
100
80
60
40
20
0

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕ್ತಯರು)

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕರು)

ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕ್ತಯರು)

ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕರು)
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ಈ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಆಯಕಯನದ ಬಹುತೆೇಕ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳು ತಿಂಗಳಿಡಿ ಸನಕನಗುವುದಿಲ್ಾ
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನದರೆ. ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಮತೆ ೆಂದು ವಚನರವೆಂದರೆ ಕ್ತಟ್ನ ವತರಣೆ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಪಾತಿ ತಿಂಗಳ
ಮದಲ್ರ್ೆಯ ವನರದ ಕೆ ರ್ೆಯಲ್ಲಾ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳು ಸುಮನರು 20 ದಿನಗಳ ಕನಲ್ ಒದಗಿ ಬರುತೆವೆ.
ನಿಲ್ಯವನಸಿಗಳು, ಹೆ ಸ ಸರಬರನಜು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ತಲ್ುಪವವರೆಗ

ಕನಯಬೆೇಕು, ಇಲ್ಾವೆೇ ತಮಿ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ

ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳಿಂದ ಖರಿೇದಿಸಬೆೇಕು.
ವದನಯರ್ಥಾಗಳೊ ಡರ್ೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಅಂತರ್್ಕ್ತಾಯಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ, ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳ ಗುಣಮಟಟದ ಬಗೆೆ ಅವರು
ಎಷುಟ ತೃಪೆರು ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ ಪಾಶೆುಗೆ ಶೆೇಕಡ 24ರಷುಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಿ ಅಸಮನಧನನವನುು ವಯಕೆಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ

ಅಭಿಪ್ನಾಯದಲ್ಲಾ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳ ಗುಣಮಟಟ ಯನವನಗಲ್ ಒಂದೆೇ ತೆರರ್ನಗಿರುವುದಿಲ್ಾ.
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿವನಸಿಗಳಲ್ಲಾ ಅರ್ೆೇಕರು, ತಮಿ ಬಳಿ ಹಣಕನಸು ಸಂಪನ ಿಲ್ವದದಲ್ಲಾ ತಮಿ ಆಯಕಯ ವಸುೆಗಳನುು
ಕೆ ಳುುತನೆರೆ. ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಒಳಪಟಟವರಲ್ಲಾ ಎಷುಿ ಮಂದಿ ಹೆ ರಗಿನ ಮನರುಕಟೆಟಯಂದ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ಪಾಸನಧ್ನಗಳನುು
ಕೆ ಳುುತನೆರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲೆತಿುಸಲನಯತು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ ಕೆ ೇಷಟಕ ಸಂಖೆಯ 7 ಮತುೆ ಚಿತಾ ಸಂಖೆಯ 6ರಲ್ಲಾ
ಲ್ಭ್ಯವದೆ.

ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 7: ಮಟಿರಕ್ ಪೂವಾ ಮತ್ುು ಮಟಿರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ
ಹೆಚುುವರಿ/ಇತ್ರ ಬನರಂಡುಗಳ ಪರಸನಧನಗಳ ರ್ೆ ಳುುವಿರ್ೆ
ಜಿಲೆಿ

ಚನಮರನಜನಗರ
ಚಿತಾದುಗಾ
ಹನವೆೇರಿ
ಕಲ್ಬುಗಿಾ
ಕೆ ೇಲನರ
ಮೈಸ ರು
ರನಯಚ್ ರು
ವಜಯಪುರ
ಬಳನುರಿ
ಒಟುಟ

ಮಟಿರಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲಯಗಳು

ಮಟಿರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಸತಿನಿಲಯಗಳು

ಒಟುಟ

ರ್ೆ ಳುುವವರು ರ್ೆ ಳುದವರು

ರ್ೆ ಳುುವವರು

ಒಟುಟ

ಒಟುಟ

413

1225

85

225

82

165

536

1986

406

1557

81

300

160

380

320

1440

99

322

2182

7600

ಒಟುಟ

ರ್ೆ ಳುದವರು

774
38
812
375
38
(95.32)
(4.68)
(90.80)
(9.20)
52
88
140
65
20
(37.14)
(62.86)
(76.47)
(23.53)
24
59
83
73
09
(28.92)
(71.08)
(89.02)
(10.98)
671
779
1450
419
117
(46.28)
(53.72)
(78.17)
(21.82)
965
186
1151
350
56
(83.84)
(16.16)
(86.21)
(13.79)
148
71
219
73
08
(67.58)
(32.42)
(90.12)
(9.88)
220
---220
160
---(100)
(100)
1120
---1120
316
04
(1120)
(98.75)
(1.25)
130
93
223
77
22
(58.30)
(41.70)
(77.78)
(22.22)
4104
1314
5418
1908
274
(75.75)
(24.25)
(87.44)
(12.56)
(ಬನರರ್ೆಟ್್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಶೆೋಕಡನವನರನುು ತೆ ೋರಿಸುತ್ುವೆ)
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ಚಿತ್ರ 6: ಶುಚಿಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಸುುಗಳ ಪರಮನಣದ ಬ್ಗೆೆ ಕಂಡು ಬ್ರುವ ತ್ೃಪ್ತುಯ ಮಟಟ
ಶುಚಿಸಂಭ್ರಮ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ್ಒದಗಿಸಿರುವ್ವಸುುಗಳ್ಪರಮನಣದ್ಬ್ಗೆೆ್ಕಂಡು್ಬ್ರುವ್
ತ್ೃಪ್ತುಯ್ಮಟಟ

1200
1000
800
600
400
200

ಬಳನುರಿ

ವಜಯಪುರ

ರನಯಚ್ ರು

ಮೈಸ ರು

ಕೆ ೇಲನರ

ಕಲ್ಬುಗಿಾ

ಹನವೆೇರಿ

ಚಿತಾದುಗಾ

ಚನಮರನಜನಗರ

0

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕ್ತಯರು)

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕರು)

ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕ್ತಯರು)

ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲ್ಯಗಳು (ಬನಲ್ಕರು)

ಕೆ ೇಷಟಕ 7 ಮತುೆ ಚಿತಾ 6ರಲ್ಲಾ ನಮ ದಿತವನಗಿರುವ ಮನಹಿತಿಯಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೆೇರ್ೆಂದರೆ. ಶೆೇಕಡ 76ರಷುಟ
ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗ

ಶೆೇಕಡ 87ರಷುಟ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ

ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ವಸುೆಗಳನುು ಕೆ ಳುುತನೆರೆ. ಹನವೆೇರಿ ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ ಮನತಾ ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯ ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು,
ಹೆಚ್ುಿವರಿ ವಸುೆಗಳನುು ತನವು ಕೆ ಳುುವುದಿಲ್ಾ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದನದರೆ.

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ವಿತ್ರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕರಮಬ್ದಧತೆ ಹನಗ ಪರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಸರಬ್ರನಜಿಗೆ ತ್ಗಲುವ
ಸರನಸರಿ ಸಮಯ
ಈ ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಸಂಪಕ್ತಾಸಿದ ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ ಕ್ತಟ ವತರಣೆಯನಗುವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ

ಸರಬರನಜು

ಬರುವ

ಮುನುವೆೇ

ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ

ವಸುೆಗಳು

ಮುಗಿದು

ಹೆ ೇದರೆ,

ತಕ್ಷಣ

ಅವುಗಳ

ಪೂರೆೈಕೆಯನಗುವುದಿಲ್ಾ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ತಿಂಗಳ ಮದಲ್ರ್ೆಯ ವನರದಲ್ಲಾ ಕ್ತಟ್ನ ವತರಣೆಯನಗುವುದನಗಿ ಎಲ್ಾ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರೆ ಡರ್ೆ ನಡೆದ ಆಳವನದ ಸಂದಶಾನಗಳಲ್ಲಾ ದೆ ರೆತ ಮನಹಿತಿಯಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆದೇರ್ೆಂದರೆ,
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ವತರಣೆ ಮನಡಲ್ು ಸನಧ್ಯವನಗುತೆದೆ ಎಂಬುದು. ಕೆ ೇಷಟಕ ಸಂಖೆಯ 8 ಹನಗ
ಚಿತಾ 7ರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವಚನರವೆಂದರೆ, ಹೆಚಿಿನ ಸಂಖೆಯಯ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು (53.33) ಸರಬರನಜು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ
ಆಗುತೆದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿರುವುದು. ಶೆೇಕಡ 5.77ರಷುಟ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಸರಬರನಜು ಮ ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ ಬರುತೆದೆ
ಎಂದರೆ, ಶೆೇಕಡ 40.88ರಷುಟ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಸರಬರನಜು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿಯನಗುತೆದೆ ಎಂದಿದನದರೆ.
ಕೆ ೇಷಟಕ 8 ಮತುೆ ಚಿತಾ 7ರಲ್ಲಾ ಮ ಡಿ ಬಂದಿರುವ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೆೇರ್ೆಂದರೆ, ಕ್ತಟ್ಗಳ

ಸರಬರನಜು ಒಂದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯನವ ಸಮಯದಲನಾದರ

ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಷಯ. ಆದರೆ

ವಸತಿನಿಲ್ಯದ ನಿವನಸಿಗಳಿಗೆ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಪಾತಿ ತಿಂಗಳೂ ವತರಿಸುವ ವಯವಸೆೆಯಲೆಾೇನ

ವಯತವಯವನಗುವುದಿಲ್ಾ. ಒಮಿ

ತಯನರಿಕನ ಘಟಕದಿಂದ ಸರಬರನಜನಗುವ ಕ್ತಟ್ಗಳು, ಮುಂದಿನ ಸರಬರನಜನಗುವವರೆಗ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಸನಕನಗುತೆವೆ
ಎನುುವುದು ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರ ಅಭಿಪ್ನಾಯ.
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ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 8: ಅಧಯಯನ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್್ಗಳ ಸರಬ್ರನಜಿನಲ್ಲಿ ಕರಮಬ್ದಧತೆ:
ನಿಲಯಪ್ನಲಕರ ರ್ೆ ೋಟಗಳು
ಜಿಲನಿವನರು

ಚನಮರನಜನಗರ ಚಿತ್ರದುಗಾ ಹನವೆೋರಿ ಕಲಬ್ುಗಿಾ ರ್ೆ ೋಲನರ

ಮೈಸ ರು ರನಯಚ ರು ವಿಜಯಪುರ

ಬ್ಳ್ನುರಿ

ಒಟುಟ

14
(100)
-

120
(53.33)
13
(5.77)

ಸರಬ್ರನಜು
ಪಾತಿ ತಿಂಗಳು
ಮ ರು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ
ಮ ರು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ

3
(16)
6
(32)

2
(29)
1
(14)

3
(60)
-

87
(100)
-

6
(17)
6
(17)

4
(31)
-

1
(20)
-

-

10
(53)

4
(57)

2
(40)

-

23
(66)

9
(69)

4
(80)

40
(100)

-

92
(40.88)

19

07

5

87

35

13

5

40

14

225

ಒಟುಟ

-

(ಬನರರ್ೆಟ್್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಶೆೋಕಡನವನರನುು ತೆ ೋರಿಸುತ್ುವೆ)

ಚಿತ್ರ 7: ಅಧಯಯನ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್್ಗಳ ಸರಬ್ರನಜಿನಲ್ಲಿ ಕರಮಬ್ದಧತೆ: ನಿಲಯಪ್ನಲಕರ
ರ್ೆ ೋಟಗಳು

ಅಧಯಯನ್ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ್ಶುಚಿ್ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ಗಳ್ಸರಬ್ರನಜಿನಲ್ಲಿ
ಕರಮಬ್ದಧತೆ: ನಿಲಯಪ್ನಲಕರ್ರ್ೆ ೋಟಗಳು

ಪಾತಿ ತಿಂಗಳು

3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ

ಬಳನುರಿ

ವಜಯಪುರ

ರನಯಚ್ ರು

ಮೈಸ ರು

ಕೆ ೇಲನರ

ಕಲ್ಬುಗಿಾ

ಹನವೆೇರಿ

ಚಿತಾದುಗಾ

ಚನಮರನಜನಗರ

120
100
80
60
40
20
0

6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ

ಅಧ್ಯಯನಕನಕಗಿ ಸಂಪಕಾಕೆಕ ಬಂದ ಬಹುತೆೇಕ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖನಧಿಕನರಿಗಳು ಕ್ತಟ್ಗಳು ಮ ರು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಸರಬರನಜನಗುತೆವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಬಬರೆೇ ಅಧಿಕನರಿ, ತಯನರಿಕನ ಘಟಕದಿಂದ
ಸರಬರನಜು ಯನವನಗ ಆಗುತೆದೆ ಎನುುವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ತಟ್ಗಳು ಯನವನಗ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳನುು ತಲ್ುಪುತೆವೆ ಎಂಬುದು
ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವದನಯರ್ಥಾಗಳು, ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಮತುೆ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳೊ ಡರ್ೆ ನಡೆದ ಸಂದಶಾನಗ
ಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಚನರವೆಂದರೆ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ್ಗಳ ಸರಬರನಜು ಒಂದು ವಯವಸಿೆತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತಿೆದೆ

ಎಂಬುದು.

ರ್ನಯಾಕರಮದ ತ್ಲುಪುವಿರ್ೆ (Reach): ದುರುಪಯೋಗದ ಪರಕರಣಗಳ್ೆೋರ್ನದರ ಇವೆಯೋ ?
ಅಧ್ಯಯನಕೆಕ ಒಳಪಟಟ ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ಕ್ತಟಟನುು ಪಡೆಯಲ್ು ಅಹಾರನಗಿರುವವರೆಂದ ಅಂಥ ಅಹಾತೆ ಇದದವರಿಗೆ
ಮನತಾ ಕ್ತಟ ಸರಬರನಜು ಆಗುತಿೆದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕನರವೆೇ ಕ್ತಟ್ಗಳ
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ವತರಣೆಯನಗುತೆದೆ, ಆದದರಿಂದ ಇಲ್ಲಾ ಅಹಾರಲ್ಾದವರಿಗೆ ಅದರ ನಿೇಡುವಕೆಯ ಪಾಶೆು ಬರುವುದೆೇ ಇಲ್ಾ. ಮತೆ ಂ
ೆ ದು
ಗಮರ್ನಹಾವನದ

ವಷಯವೆಂದರೆ

ಶುಚಿ

ಸಂಭ್ಾಮ

ಕ್ತಟ

ಯೇಜರ್ೆ

ಎಲ್ಾ

ಸಕನಾರಿ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ

ಜನರಿಯಲ್ಲಾರುವುದಿರಂದ ಈ ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ ಎಲ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳೂ ಈ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿಯಲ್ಲಾ ಬರುತನೆರೆ.
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಸರಬರನಜನದ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ದನಖಲ್ು ಮನಡಿಕೆ ಂಡು, ಅವುಗಳನುು ವತರಿಸುವನಗ ಎಲ್ಾ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಸಹಿಯನುು ಪಡೆದಿರುತನೆರೆ. ಇಲನಖೆಯ ಮೇಲ್ಧಿಕನರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವತರಣನ ಪಾಕ್ತಾಯಯ ಬಗೆೆ ಆಗಿಂದನಗೆೆ
ವರದಿಗಳನುು ಸಲ್ಲಾಸುತಿೆರಬೆೇಕು, ಹನಗೆ ಮನಡದಿದದಲ್ಲಾ ಅವರ ವೆೇತನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳಿಗೆೇ ತಡೆ ಹನಕುವ
ಸನಧ್ಯತೆಯದೆ.
ಕ್ೆೇತನಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಭ್ನಗಿಗಳನದ ಎಲ್ಾ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖನಧಿಕನರಿಗಳೂ ಕ ಡ ಅಹಾ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮನತಾ
ಕ್ತಟ್ಗಳು ತಲ್ುಪುತಿೆವೆ ಎಂಬುದನುು ಸನಬಿೇತು ಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಸಂದಶಾನಗಳು ನಡೆದನಗ ಕೆಲ್ವೆಡೆಗಳಲ್ಲಾ ಕ್ತಟ್ಗಳಲ್ಲಾರುವ ಕೆಲ್ ವಸುೆಗಳನುು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ
ಕೆಲ್ ಸಿಬಬಂದಿ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುತನೆರೆ ಎಂಬ ಮನತುಗಳು ಕೆೇಳಿ ಬಂದವು. ಈ ವಚನರವನುು ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ರ್ೆಯ
ಅಗತಯವದೆ.

ದನಖಲ್ಲರ್ೆ ಮತ್ುು ಉಸುುವನರಿ ವಯವಸೆಿ
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಾ ಪ್ನಲೆ ಂ
ೆ ಡ ಎಲ್ಾ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರ , ಸವತಃ ತನವೆೇ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ದನಖಲೆಗಳನುು ತಯನರಿಸಿ – ನಿವಾಹಿಸುವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ೆೇತನಾಧ್ಯಯನಕೆಕ ತೆರಳಿದದ ತಂಡಕೆಕ ದನಖಲೆಗಳನುು

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲ್ು ಅವಕನಶಮನಡಿಕೆ ಟಟ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು, ಅವುಗಳ ಚಿತಾ ತೆಗೆಯಲನಗಲ್ಲ, ಫೇಟೆ ಕನಫ್ ಪಾತಿಗಳನುು
ಪಡೆಯಲನಗಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಲ್ಲಲ್ಾ. ದನಖಲೆಗಳ ಪಾತಿಗಳು ಬೆೇಕನದಲ್ಲಾ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗೆ ಭ್ೆೇಟಿ
ನಿೇಡಿ ಅವುಗಳನುು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 9: ಕಿಟ್್ಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ುು ವಿತ್ರಿಸುವ ಪರಕಿರಯಗಳ ದನಖಲ್ಲರ್ೆ
ಜಿಲೆಿಗಳು
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜರ್ೆಯ

ಚನಮರನಜನಗರ

ಚಿತ್ರದುಗಾ ಹನವೆೋರಿ ಕಲಬ್ುಗಿಾ

ರ್ೆ ೋಲನರ

ಮೈಸ ರು ರನಯಚ ರು

ವಿಜಯಪುರ

ಬ್ಳ್ನುರಿ

ಒಟುಟ

ದನಖಲೆಗಳ ನಿವಾಹಣನ ಪರಕಿರಯ
ದನಖಲೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆ

19

7

5

87

35

13

5

40

14

225

ಸನಟಕ್ ರಿಜಿಸಟರ್ ನಿವಾಹಣೆ

19

7

5

87

35

13

5

40

14

225

ಮೇಲ್ಧಿಕನರಿಗಳ ಭ್ೆೇಟಿ

5

7

5

6

35

13

5

40

14

130

19

7

5

87

35

13

5

40

14

225

19

7

5

87

35

13

5

40

14

225

ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯಂದ
ಪರಿಶಿೇಲ್ರ್ೆ
ಕ್ತಟ ವತರಣೆಯ ಪುಸೆಕದಲ್ಲಾ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಹಿ ಪಡೆಯುವಕೆ
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ಚಿತ್ರ 8: ಕಿಟ್್ಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ುು ವಿತ್ರಿಸುವ ಪರಕಿರಯಗಳ ದನಖಲ್ಲರ್ೆ

ಕಿಟ್ಗಳನುು್ಪಡೆಯುವ್ಮತ್ುು್ವಿತ್ರಿಸುವ್ಪರಕಿರಯಗಳ್ದನಖಲ್ಲರ್ೆ
100
90
80
70
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0

ದನಖಲೆಗಳ್ನಿವಾಹಣೆ

ಸನಟಕ್್ರಿಜಿಸಟರ್್ನಿವಾಹಣೆ

ಮೇಲ್ಧಿಕನರಿಗಳ್ಭ್ೆೇಟಿ

ಸಮನಜ್ಕಲನಯಣ್ಇಲನಖೆಯಂದ್ಪರಿಶಿೇಲ್ರ್ೆ

ಕ್ತಟ್ವತರಣೆಯ್ಪುಸೆಕದಲ್ಲಾ್ವದನಯರ್ಥಾಗಳ್ಸಹಿ್ಪಡೆಯುವಕೆ

ಎಲ್ಾ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರ

ತನಲ್ ಕ
ಾ ು ಮಟಟದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ತಮಿ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಭ್ೆೇಟಿಯತುೆ ದನಖಲೆಗಳನುು

ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತನೆರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನದರೆ.

ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 10: ಮೋಲಧಿರ್ನರಿಗಳಿಂದ ವಸತಿನಿಲಯಗಳ ರ್ೆೋಟಿಯ ಪರಿ
ಜಿಲೆಾ

ವನರಕೆ ಕಮಿ

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ

ಎರಡು

ಯನವನಗಲನದರ

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ

ಒಮಿ

ಒಟುಟ

ಚನಮರನಜನಗರ

-

4

-

-

04

ಚಿತ್ರದುಗಾ

1

2

1

2

06

ಹನವೆೋರಿ

-

5

-

1

06

ಕಲಬ್ುಗಿಾ

1

5

1

1

08

ರ್ೆ ೋಲನರ

3

-

1

1

05

ಮೈಸ ರು

-

1

-

3

04

ರನಯಚ ರು

-

4

-

1

05

ವಿಜಯಪುರ

-

2

2

2

06

ಬ್ಳ್ನುರಿ

-

3

-

2

05

ಒಟುಟ

05

26

05

13

49
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ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಂದ ಹನಗ ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಗುಂಪು ಸಂದಶಾನಗಳಿಂದ ಹೆ ರಬಂದ ಮನಹಿತಿ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ನಿೇಡಿದ
ಮನಹಿತಿಯನುು ಪುಷ್ಟಾೇಕರಿಸಿದೆ. ಸಂದಶಾನ ತಂಡ ಭ್ೆೇಟಿ ಮನಡಿದ ಇಲನಖನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸನಮನನಯವನಗಿ ಎರಡು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿಯನದರ ತನವು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡುವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದರು. ಕೆ ೇಷಟಕ 10ರಲ್ಲಾ ನಿೇಡಿರುವ ಅಂಕ್ತ –
ಅಂಶಗಳು ಇದನುು ಎತಿೆ ಹಿಡಿದಿವೆ.
ಸಂದಶಾನ ತಂಡದೆ ಡರ್ೆ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಮಗೆ ಕ್ತಟ ವತರಣನ ಪಾಕ್ತಾಯಯ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣಾ ತಿಳಿವಳಿಕೆ
ಇರುವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಾ ದನಖಲೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಸಮಪಾಕವನಗಿರುವುದು ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಕ್ತಟ್ಗಳನುು
ಸಿವೇಕನರ ಮನಡಿದನಗ ರಿಜಿಸಟರ್್ನಲ್ಲಾ ತಮಿ ಸಹಿ ಪಡೆದುಕೆ ಳುುವುದನಗಿ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಲ್ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು

ಹೆೇಳಿದ ಪಾಕನರ, ಮ ರು ತಿಂಗಳಿಗ

ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಕ್ತಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುು ಸಲ್ಲಾಸುತನೆರೆ, ಆದದರಿಂದ

ಅವುಗಳ ವತರಣೆಯಲ್ಲಾ ಯನವುದೆೇ ಅಡಚ್ಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಾ.

ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಮತ್ುು ಅವರ ಕುಟುಂಬ್ಗಳ ಮೋಲೆ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಿಟ್ ಯೋಜರ್ೆಯ ಪರರ್ನವ
ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡುವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಬಂದ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆ, ವಶೆೇಷವನಗಿ
ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಚ್ಮಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುೆ ತಲೆ ಹೆೇನಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲ್ು ರ್ೆರವನಗಿದೆ. ಅವರ ಸನಮನನಯ ಆರೆ ೇಗಯ
ಸಿೆತಿಯಲೆಾೇ ಈ ಯೇಜರ್ೆ ಸಕನರನತಿಕ ಪಾಭ್ನವವನುು ಬಿೇರಿದೆ. ಇದಕೆಕ ಮುಖಯ ಕನರಣವೆಂದರೆ ಊಟ ಮನಡುವ ಮದಲ್ು
ಹನಗ ಶೌಚನಲ್ಯವನುು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೆೈಗಳನುು ತೆ ಳೆಯುವ ಅಭ್ನಯಸ ಅವರಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದದುದ. ಈ ಅಭ್ನಯಸ ಅರ್ೆೇಕರಲ್ಲಾ

ಯನವ ಮಟಿಟಗೆ ಬೆೇರ ರಿದೆಯಂದರೆ, ಅವರು ಶೌಚನಲ್ಯವನುು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸನಬ ನನುು ಬಳಸಿ ಕೆೈಗಳನುು
ತೆ ಳೆಯುತನೆರೆ. ಇದು ಯೇಜರ್ೆಯ ಯಶಸು್ಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದು. ವಸತಿನಿಲ್ಯಕೆಕ ದನಖಲನಗುವ ಮುನು ಅರ್ೆೇಕ ಮಕಕಳು,
ತುರಿಗಜಿು (scabies) ಯಂಥ ಚ್ಮಾರೆ ೇಗದಿಂದ ನರಳುತಿೆದುದ, ಈಗ ಈ ಸಮಸೆಯಯಂದ ಹೆ ರ ಬಂದಿದನದರೆ. ಅದಕೆಕ ಮುಖಯ
ಕನರಣವೆಂದರೆ, ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ಶುಚಿತವವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಲ್ು ಅವರಿಗೆ ಕ್ತಟ ನಿೇಡಿದ ಅವಕನಶ. ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು, ತನವು ಅಲ್ಲಾ ವನಸವರಲ್ು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅತಿಸನರ ಭ್ೆೇದಿಯ ಸಮಸೆಯಯಂದ ಹೆಚ್ುಿಕಡಿಮ ಹೆ ರಬಂದಿರುವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ತಂದಿರುವ ಸತಪಪರಿಣನಮಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದು. ಅಧ್ಯನಯಕೆಕ
ಒಳಪಟಟ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಆರೆ ೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ತನವು ಖಚ್ುಾ ಮನಡುತಿೆದದ ಹಣದಲ್ಲಾ ಅಧ್ಾದಷುಟ (48%-3648/7660)
ಇಳಿಮುಖವನಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಈ ಪಾವೃತಿೆ ಎಲ್ಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ ಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದುದ ಗಮರ್ನಹಾ. ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ

ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ ತಮಿ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಾ ತಂದಿರುವ ಧ್ರ್ನತಿಕ ಬದಲನವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟಟಯನುು ವಯಕೆಪಡಿಸಿದರು.
ಅರ್ೆೇಕ ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸಯರಿಗೆ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಸನಧ್ನಗಳನುು ಮನರುಕಟೆಟಯಂದ
ಖರಿೇದಿಸಲ್ು ಹಣಕನಸಿನ ತೆ ಂದರೆಯದುದದದರಿಂದ, ಎಲ್ಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಾಯ

ಎಲ್ಾ ಅಗತಯ ವಸುೆಗಳನುು ಖರಿೇದಿಸಲ್ು

ಸನಧ್ಯವಲ್ಾ. ಆದರೆ ತಮಿ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ಕನಪ್ನಡಿಕೆ ಳುಬೆೇಕನದರೆ, ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ವಸುೆಗಳನುು ನಿರಂತರವನಗಿ
ಬಳಸುತೆಲೆೇ ಇರಬೆೇಕು ಎಂಬ ಸ ಕ್ಷಮತೆಯನುು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಂಡಿದನದರೆ. ವೆೈದಯರ ಭ್ೆೇಟಿ ಕಡಿಮಯನದನಗ
ಸಹಜವನಗಿಯೇ ಹಣದ ಉಳಿತನಯವನಗಿ, ಅದನುು ಮತನಯವುದೆೇ ಅಗತಯ ವಸುೆಗಳ ಖರಿೇದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದರ ಅರ್ಥಾಕ
ಆಯನಮ ಹೆೇಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ ವದನಯರ್ಥಾಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ತೆಕ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯದ
ಮಹತವವನುು ಕುರಿತ ಜ್ಞನನ ವಗನಾವಣೆಗೆ ಎಡೆಮನಡಿಕೆ ಟಿಟರುವುದನುು ವಶೆೇಷವನಗಿ ಇಲ್ಲಾ ಸಿರಿಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ.
ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ವಶೆೇಷವನಗಿ ಪಾಸನೆಪ ಮನಡಿದ ಮತೆ ೆಂದು ವಷಯವೆಂದರೆ ಬನಯಯ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯವನುು ರಕ್ಷಣೆ
ಮನಡಿರುವ ವಚನರಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ. ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಸೆ ಂಕು ತಗಲ್ುವುದು ಅಥವನ ಬನಯಯ ದುರ್ನಾತ ಅರ್ೆೇಕ
ಸಂದಭ್ಾಗಳಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರವನುು ತರುತಿೆತುೆ. ಆದರೆ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಿರುವ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ ಮತುೆ ಬಾಷ್್ನಿಂದನಗಿ,
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ಅವರು ದಿನವೂ ಹಲ್ುಾಜುುತಿದುದ ಈ ಹಿಂಸೆಯಂದ ಮುಕ್ತೆ ದೆ ರೆತಿದೆ. ವಸತಿನಿಲ್ಯಕೆಕ ಬರುವ ಮುನು ಅವರು ದಂತ ವೆೈದಯರ
ಬಳಿ ಹೆ ೇಗುತಿೆರಲ್ಲಲ್ಾವನಗಿ, ಇಲ್ಾ ದಂತಬೆೇರ್ೆಯನುು ಅನುಭ್ವಸುತಿೆದರ
ದ ು ಅಥವನ ಗೃಹೌಷಧಿಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು
ಸಮಸೆಯಯ ಶಮನಕೆಕ ಪಾಯತಿುಸುತಿೆದದರು. ಕೆೇಂದಿಾೇಕೃತ ಸಂದಶಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ತಿಳಿದು ಬಂದುದೆದೇರ್ೆಂದರೆ ಕೆಲ್
ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಾ ಸನಬ ನು, ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ ಅಥವನ ಹಲ್ುಾಜುುವ ಪುಡಿ ಹನಗ

ಟ ತ್ ಬಾಷ್್ಗಳನುು ಬಳಸುವ ಪದಿತಿ ಇತುೆ.

ಆದರೆ ಇದನುು ಬಳಸುತಿೆದವ
ದ ರು ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಾದದ ಪುರುಷರು ಮನತಾ. ಸನುನ ಮನಡುವನಗಲನಗಲ್ಲ, ಕೆೈ ತೆ ಳೆಯಲನಗಲ್ಲ
ಸನಬ ನನುು ಬಳಸಲ್ು ಮಹಿಳಿಯರಿಗೆ ಅವಕನಶವೆೇ ಇರಲ್ಲಲ್ಾ. ಆದರೆ ಹೆಣುೆ ಮಕಕಳು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರಲನರಂಭಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲತ ರ್ೆೈಮಾಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಭ್ನಯಸಗಳ ಬಗೆೆ ತಮಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ

ತಿಳಿಸಿಕೆ ಟನಟಗ,

ವಶೆೇಷವನಗಿ ಋತುಚ್ಕಾದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾಯನದರ ಅವರು ಕ ಡ ಕೆಲ್ ಪಾಸನಧ್ನ ಗಳನುು ಬಳಸಲನರಂಭಿಸಿದನದರೆ.
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೆೇಕನದರೆ, ಆ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಮ ಲ್
ಸೌಕಯಾಗಳ ಲ್ಭ್ಯತೆ ಬಹು ಮುಖಯ. ಈ ವಷಯವನುು ಕುರಿತಂತೆ ಪಾತೆಯೇಕ ಹನಗ ವಷದವನದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತಯವದೆ.
ಪಾಸಕೆ ಮೌಲ್ಯಮನಪನ ಅಧ್ಯಯನ, ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯ ಒಟನಟರೆ ಪಾಯೇಜನಗಳನುು ಹೆ ರತಂದಿದೆ.
ಈ ಯೇಜರ್ೆಯ ಎಲ್ಾ ಫಲನನುಭ್ವಗಳೂ ಕ್ತಟ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅನುಕ ಲ್ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿದನದರೆ ಹನಗ

ಈ ಯೇಜರ್ೆ

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ ಾ ಮುಂದುವರೆಯಬೆೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ನಾಯವನುು ವಯಕೆ
ಪಡಿಸಿದನದರೆ. ಆದರೆ ಕ್ತಟ್ರ್ೆ ಳಗೆ ಇನ ು ಕೆಲ್ ವಸುೆಗಳ ಸೆೇಪಾಡೆಯನಗಬೆೇಕೆಂದು ಸಲ್ಹೆ ಮನಡಿದನದರೆ (ಶಿಫನರಸು್ಗಳನುು
ರ್ೆ ೇಡಿ).
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IV
ಶಿಫನರಸುುಗಳು
ಶಿಫನರಸುುಗಳು
ಅಧ್ಯಯನದ ಶಿಫನರಸು್ಗಳನುು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮ ರು ವಗಾಗಳಲ್ಲಾ ವಂಗಡಿಸಲನಗಿದೆ:
❖ ಕ್ತಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ಸುಧನರಣೆ
❖ ಆರೆ ೇಗಯ ಸೆೇವೆ ಮತುೆ ಆಪೆ ಸಮನಲೆ ೇಚ್ರ್ೆ
❖ ಯೇಜರ್ೆಯ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ
ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರಬೆೇಕನದ ವಸುೆಗಳಲ್ಲಾ ಆಗಬೆೇಕನದ ಬದಲನವಣೆಯಂದ ಆರಂಭಿಸೆ ೇಣ

ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೆೋರ್ನಗಿರುವ ಬ್ದಲನವಣೆ
ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ಎರಡ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯನುು

ಮುಂದುವರೆಸಬೆೇಕು. ಆದರೆ, ಕೆಲ್ವಂದು ಪದನಥಾಗಳನುು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾ ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕ್ತದೆ. ಕೆ ೇಷಟಕ 11ರಲ್ಲಾ ಇದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವವರಗಳನುು ನಿೇಡಲನಗಿದೆ.

ರ್ೆ ೋಷ್ಟಕ 11: ಕಿಟ್್ನಲ್ಲಿ ಹನಲ್ಲ ಇರುವ ವಸುುಗಳ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ುು ಪರಮನಣ ಮತ್ುು ಈಗ ಶಿಫನರಸುು ಮನಡಿರುವುದು
ವಸುು

ಹನಲ್ಲ ಇರುವ ವಸುುಗಳು

ಶಿಫನರಸುು ಮನಡಿರುವ
ವಸುುಗಳು ಮತ್ುು ಪರಮನಣ

ಬನಲಕಿಯರು

1. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್
ಸನಬ ನು
2. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್್ನ
ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ
3. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್
ಪ್ೌಡರ್
4. ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಡಿಟಜೆಾಂಟ

75 ಗನಾಂ
100 ಎಂ.ಎಲ್

1. ಸನಯಂಡಲ್ ಸನಬ ನು: 2
ಪಾತಿಯಂದು 75 ಗನಾಂ

50 ಗನಾಂ

2. ಎಣೆೆ: 150 ಎಂ.ಎಲ್

150 ಗನಾಂ

3. ಟನಲ್ಕಂ ಪ್ೌಡರ್:

ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ –
50 ಗನಾಂ
ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಬಾಷ್ - 1

ಸನಬ ನು

ಬದಲನವಣೆಯ ಅಗತಯವಲ್ಾ
4. ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸೆ ೇಪ: 150
ಗನಾಂ -3
5. ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ: 100 ಗನಾಂ

5. ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ

ಹೆ ಸದನಗಿ

ಮತುೆ ಬಾಷ್

ಸೆೋಪಾಡೆಯನಗಬೆೋರ್ನದದುದ
6. ತಲೆ ಹೆೇನಿಗೆ ಮಡಿಕೆೇರ್: 1
ಶಿೇಷ್ೆ
7. ಶನಂಪೂ: 100 ಎಂ.ಎಲ್
ಶಿೇಷ್ೆ
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ಬನಲಕರು

1. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್
ಸನಬ ನು
2. ಮೈಸ ರು ಸನಯಂಡಲ್್ನ
ಕೆ ಬಬರಿ ಎಣೆೆ
3. ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ. ಡಿಟಜೆಾಂಟ
ಸನಬ ನು
4. ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ

75 ಗನಾಂ, 1

1. ಸೆ ೇಪು: 2 (75 ಗನಾಂ)

100 ಎಂ.ಎಲ್ – 1

2. ಎಣೆೆ: ಇನ ು 50 ಗನಾಂ

50 ಗನಾಂ – 1

3. ಡಿಟಜೆಾಂಟ ಸೆ ೇಪು: 150

150 ಗನಾಂ – 2

ಗನಾಂ 3

ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ – 4. ಟ ತ್ ಪ್ೆೇರ್ಸಟ: 100 ಗನಾಂ
50 ಗನಾಂ 1

ಹೆ ಸದನಗಿ

ಅಜಂತನ ಟ ತ್ ಬಾಷ್ - 1

ಸೆೋಪಾಡೆಯನಗಬೆೋರ್ನದುದ

ಮತುೆ ಬಾಷ್

5. ಟನಲ್ಕಂ ಪ್ೌಡರ್: 50
ಗನಾಂ
6. ತಲೆ ಹೆೇನಿಗೆ ಮಡಿಕೆೇರ್: 1
ಶಿೇಷ್ೆ
7. ಶನಂಪೂ: 100 ಎಂ.ಎಲ್
8. ಶೆೇವಂಗ್ ಕ್ತಟ

ಆರೆ ೋಗಯ ಸೆೋವೆ ಮತ್ುು ಆಪು ಸಮನಲೆ ೋಚರ್ೆ
❖

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಾನದಿಂದ ಕುಟಂಬಗಳು, ಅತಿಸನರ ಭ್ೆೇದಿ ಹನಗ ತುರಿಗಜಿು ಖನಯಲೆಗಳ
ಚಿಕ್ತತೆ್ಗೆ ಆಸಪತೆಾಗಳಿಗೆ ಅಲೆದನಡುವುದು ಶೆೇಕಡ 50ರಷುಟ ಕಡಿಮಯನಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೇಜರ್ೆಯು
ಆರೆ ೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ ಹೆಚ್ುಿವರಿ ಹಣ ಖಚನಾಗುವುದನುು ತಡೆಯುತೆದೆ. ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಾ ನಿರಂತರ ಆರೆ ೇಗಯ
ತಪ್ನಸಣೆ ಅತಿ ಮುಖಯವನಗುತೆದೆ.

❖

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಆರೆ ೇಗಯ ತಪ್ನಸಣನ ಶಿಬಿರಗಳನುು ಆಯೇಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಯೇಮನನಕಕನುಗುಣವನಗಿ
ಹನಗ ಜಿೇವನ ಶೆೈಲ್ಲಯಂದನಗಿ ಬರಬಹುದನದ ಕನಯಲೆಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ, ಸ ಕೆ ಔಷಧೆ ೇಪ್ನಚನರ ಹನಗ
ಆರೆ ೇಗಯ ಸಲ್ಹೆ ನಿೇಡುವುದರಿಂದ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕನಯಾಕಾಮವನುು ಮತೆಷುಟ ಬಲ್ಪಡಿಸಬಹುದು.

❖

ಎಲನಾ ಸನವಾಜನಿಕ ಆರೆ ೇಗಯ ಕೆೇಂದಾಗಳಲ್ಲಾ ಆಪೆ ಸಮನಲೆ ೇಚ್ರ್ನ ಕೆೇಂದಾಗಳಿರುತೆವೆ. ಈ ಕೆೇಂದಾಗಳ
ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿಯನುು ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುುತಿೆರುವ ವೆೈದಯರು ತಮಿ ವನಯಪ್ೆಯಲ್ಲಾ ಬರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮಿಯನದರ ಭ್ೆೇಟಿಕೆ ಟುಟ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ವನಸಿಸುವ ವದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಆಪೆ ಸಮನಲೆ ೇಚ್ರ್ೆ
ನಡೆಸಬೆೇಕು.

❖

104 ಟೆ ೇಲ್ ಫ್ಾೇ ಕನಲ್ ಸೆಂಟರ್ (ಸಹನಯವನಣಿ) ನಂಬರ್ ಆಗಿದುದ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯ
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸುತೆದೆ. 104 ಆರೆ ೇಗಯ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆೈನ್ ಸಣೆ ಪುಟಟ ಆರೆ ೇಗಯದ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಕನಲ್ ಸೆಂಟರ್್ಗೆ
ಕರೆ ಮನಡಿದನಗ, ಉಚಿತ ಫೇನ್ ಕರೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಚಿಕ್ತತೆ್ ನಿೇಡುವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ, SMSನ ಮ ಲ್ಕ
ಔಷಧಿಯನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಲ್ು ಸಲ್ಹೆಯನುು ನಿೇಡಲನಗುತೆದೆ. ಅಲ್ಾದೆ ತಜ್ಞರು, ಆಪೆ ಸಮನಲೆ ೇಚ್ರ್ೆಯ ಮ ಲ್ಕ
ಖ್ಯನುತೆ, ಆತಿಹತನಯ ಪಾವೃತಿೆ, ಮನದಕ ವಸುೆಗಳ ಚ್ಟ ಹನಗ ಇನ ು ಮುಂತನದ ಹಲ್ವು ಖನಯಲೆಗಳಿಗೆ ದೆೈಹಿಕ
– ಮನನಸಿಕ ಚಿಕ್ತತೆ್ಯನುು ನಿೇಡುವರು. ಈ ಸೌಲ್ಭ್ಯವನುು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೆ ೇಗಯ ಮತುೆ ಕುಟಂಬಕಲನಯಣ
ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ ಜನರಿಗೆ ತರಲನಗಿದೆ. ಆರೆ ೇಗಯ Helpline 104 ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಎಲನಾ
ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಲ್ಭ್ಯವರಬೆೇಕು. ಹನಗೆಯೇ 104 Helpline ಅನುು ವದನಯರ್ಥಾಗಳು ಬಳಸಲ್ು ಒಂದು
ಕನಯಾನಿರತ ದ ರವನಣಿ ಸೌಲ್ಭ್ಯವನುು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಬೆೇಕು.
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ಯೋಜರ್ೆಯ ಮೋಲುಸುುವನರಿ
❖

ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಲನಗಿರುವ ಎಲನಾ ಸನಮಗಿಾಗಳ ಗುಣಮಟಟವನುು ಆಗಿಂದನಗೆೆ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬೆೇಕು.

❖

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳ ನಿಲ್ಯಪ್ನಲ್ಕರು ಹೆ ಸದನಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಪರಿಚ್ಯನತಿಕ ಕನಯಾಕಾಮವನುು ಆಯೇಜಿಸಿ,
ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾರುವ ಸನಮಗಿಾಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ಹನಗ

ಅದು ಏಕೆ ಮತುೆ ಹೆೇಗೆ ಬಳಸಬೆೇಕು ಎಂಬುದನುು

ತಿಳಿಸಬೆೇಕು.
❖

ಮಟಿಾಕ್ ಪೂವಾ ಮತುೆ ಮಟಿಾಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವ ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಸಿೆತಿಯನುು
ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬೆೇಕನಗುತೆದೆ, ಮತುೆ ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ವೃದಿಿಗನಗಿ ಬೆೇಕನಗುವ ಕನಯಾಯೇಜರ್ೆಯನುು
ಜನರಿಗೆ ಳಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಕನಯಾಕಾಮವು ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಅನುಷ್ನಾನವನಗಬೆೇಕನದರೆ, ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾದ
ಅವಶಯಕತೆಯನುು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ನಿೇತಿ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ದನಖಲೆ (Document)ಯಲ್ಲಾ
ಸೆೇರಿಸಬೆೇಕನಗಿದೆ.

❖

ಶನಲೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುೆ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ ಸಮಿತಿಗಳು (School Development and Monitoring
Committee-SDMC) ತಮಿ ವನಯಪ್ೆಗೆ ಬರುವ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ದನಖಲನಗುವ ವದನಯರ್ಥಾ – ವದನಯರ್ಥಾನಿಯರು
ಮಟಿಾಕ್

ಪೂವಾ

ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾದದರೆ,

ಅಂಥ

ನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾ

ಶುಚಿ

ಸಂಭ್ಾಮ

ಯೇಜರ್ೆಯ

ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆಯ ಜವನಬನದರಿಯನುು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಬೆೇಕು. ಶನಲನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುೆ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ
ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖಯ ಆಶಯವೆೇ ಶನಲೆಗಳ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಗಳನುು ಉತೆಮ ಪಡಿಸುವುದೆೇ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರು ತಮಿ ಶನಲೆಯ ಮಕಕಳು ಎಲ್ಲಾ ರ್ೆಲೆಸಿರುವರೆ ೇ ಅಂತಹ ಕಡೆ ವಷಾಕೆಕ
ಎರಡು ಬನರಿಯನದರ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡಬೆೇಕನಗುತೆದೆ.
❖

ಶನಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುೆ ಮೇಲ್ುಸುೆವನರಿ ಸಮಿತಿ ರನಜಯ ಮತುೆ ರ್ನಗರಿಕ ಸಮನಜದ ಪಾತಿನಿಧಿಗಳನುು
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪರಿಣನಮಕನರಿ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅಗತಯವನಗಿ ಬೆೇಕನಗಿರುವ
ಕೆಲ್ವು ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನದ ಪ್ೆಟಿಟಗೆಗಳು, ಅಲ್ಮನರುಗಳು, ಟಾಂಕ್್ಗಳು ಮತುೆ ಕ್ತೇಲ್ಲಗಳನುು ಇವರ ರ್ೆರವನಿಂದ
ಪಡೆಯಬಹುದು.

❖

ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವನಯಪ್ೆಯಳಗೆ ಬರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಭ್ೆೇಟಿಯ
ಸಂಖೆಯ ಹೆಚನಿಗಬೆೇಕನದ ಅಗತಯವದೆ. ಉಪ-ನಿದೆೇಾಶಕರು ತಮಿ ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾರುವ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮ ರು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡಬೆೇಕು ಹನಗ

ಸಮನಜಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ಆಯುಕೆರು, ಎಲನಾ ವಸತಿನಿಲ್ಯ

ಗಳಿಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿಯನದರ ಭ್ೆೇಟಿ ನಿೇಡಬೆೇಕು.
❖

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ಾಮ ಕ್ತಟ ಯೇಜರ್ೆಯು ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಲ್ು ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಾರುವವ
ರೆಲ್ಾರ

ತಮಿ ಅನುಭ್ವವನುು ಹಂಚಿಕೆ ಳುಲ್ು, ಕನಳಜಿಗಳನುು ವಯಕೆಪಡಿಸಲ್ು ಹನಗ

ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ನಿೇಡಲ್ು

ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖೆಯ ವತಿಯಂದ ಒಂದು Online Portal ಅನುು ಸೃಷ್ಟಟಮನಡಬೆೇಕು.

*******************
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ಅನುಬ್ಂಧ-I

ಸಂಶೆ ೋಧರ್ನ ತ್ಂಡ
ಕರಮ

ಹೆಸರು

ಸಂಖೆಯ

ನಿವಾಹಿಸಿದ ಜವನಬನದರಿ

1.

ಪ್ಾ. ಆರ್. ಇಂದಿರನ

ಪಾಧನನ ಸಂಶೆ ೇಧ್ಕರು

2.

ಡನ. ಸುಮನ್ ಕೆ. ಮ ತಿಾ

ತಂಡದ ಪಾಥಮ ಸದಸಯರು

3.

ಪ್ಾ. ರನರ್ಸ್ಬನಗ್ ವನಸುದೆೇವ

ತಂಡದ ಎರಡರ್ೆಯ ಸದಸಯರು

4.

ಶಿಾೇ ಎನ್. ಡಿ. ತಿವನರಿ

ಔಟ್ರಿಚ್್ನ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ನಿದೆೇಾಶಕರು

5.

ಡನ. ಶನಂತಿ ಜಿ

ತಂಡದ ಸದಸಯರು

6.

ಸುಷಿ ಸುವನರಿರ್ಸ

ಮನಹಿತಿ ನಮ ದು ಮತುೆ ವಶೆಾೇಷಣೆ

7.

ಸುಜನತ ಎಮ್. ರ್ನಯಕ್

ಮನಹಿತಿ ನಮ ದು ಮತುೆ ವಶೆಾೇಷಣೆ

8.

ಐಲ್ಲೇನ್ ಸನಯಮ್್ಸನ್

ಮನಹಿತಿ ನಮ ದು ಮತುೆ ವಶೆಾೇಷಣೆ

9.

ಕ್ತಲೆೇದನರ್

ಕ್ೆೇತಾ ಸಹನಯಕರು

10.

ಅಲ್ಕ ಸಂಗಿೇತ

ಕ್ೆೇತಾ ಸಹನಯಕರು

11.

ನಂಜುಂಡಯಯ

ಕ್ೆೇತಾ ಸಹನಯಕರು

12.

ಸವತ ಹ ಗನರ್

ಕ್ೆೇತಾ ಸಹನಯಕರು

13.

ಸುರೆೇಶ್

ಕ್ೆೇತಾ ಸಹನಯಕರು

14.

ಸೌಭ್ನಗಯ

ಕ್ೆೇತಾ ಸಹನಯಕರು
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ಅನುಬಂಧ-II
I.S. No. 1
Evaluation of Suchi Sambhrama Kit for SC/ST Girls in Karnataka
Interview Schedule to collect data from students of Post Matric and
Pre-Matric hostels.
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತ್ರದ ರ್ಸತಿನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದ ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಗಿಹಿಸಲತ ಬಳಸತರ್ ಸಂದರ್ವನ ಕ ೈಪಿಡಿ

Name of the Interviewer:
ಸಂದರ್ಶಕರ ಹೆಸರು:
Date of Interview:
ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನ ಂಕ :
Interviewer’s Signature:
ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಹಿ:
District:
ಜಿಲ್ೆೆ:
Taluk:
ತ ಲಲೆಕು

Number of Students in the hostel:
ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆರುವ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ:
Castewise composition of students in the hostel:
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಜ ತಿಗಳ ಬಗ್ೆೆ ಮ ಹಿತಿ
SC :

Name of the hostel and address:
ವಸತಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ವಿಳ ಸ:

Background Information of the Respondents
ಉತ್ತರಿಸುವವರ ವ ೈಯುಕ್ತತಕ ಮಯಹಿತಿ
1. Name of the student:
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಯ ಹೆಸರು :
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ST:

OBC:

Others :

2. Gender:
ಲ್ಲಂಗ:
3. Age:
ವಯಸುು:
4. Educational level
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ
5. Occupation
ಉದ್ೆಲಾೋಗ

Father
ತ್ಂದ್ೆ

Mother
ತ ಯಿ

Father
ತ್ಂದ್ೆ

Mother
ತ ಯಿ

6. Grade/marks scored in the last academic year by the student
ಕಳೆದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಶದಲ್ಲೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಯು ಪಡೆದ ಅಂಕ/ ದಜೆಶ/ ಶೆರೋಣಿ
7. Class in which studying currently:
ಪರಸುುತ್ ಯ ವ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಓದುತಿುರುವುದು?
8. School in which studying with address:
ಶ ಲ್ೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ವಿಳ ಸ
9. When did you join the hostel?
ಈ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ನಿೋವು ಯ ವ ಗ ಸೆೋರಿದುು?
10. In which class were you studying when you joined the hostel?
ಹ ಸೆಟಲ್ ಸೆೋರಿದ್ ಗ ನಿೋವು ಯ ವ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಓದುತಿುದಿುೋರಿ?
11. Residential address and distance from the hostel?
ಮನೆಯ ವಿಳ ಸ ಮತ್ುು ವಸತಿನಿಲಯದಿಂದ ಇರುವ ದಲರ:
12. Is any of your siblings studying in government residential hostel facility?
ನಿಮಮ ಒಡಹುಟ್ಟಟದವರಲ್ಲೆ ಯ ರ ದರಲ ಸರ್ ಶರಿ ವಸತಿ ಶ ಲ್ೆಯಲ್ಲೆ ವ ಸವ ಗಿದ್ ುರೆಯೋ?
a.

Yes
ಹೌದು

b. No
ಇಲೆ
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13. To which of the following category do you belong?
ಈ ರ್ೆಳಗಿನ ಯ ವ ಗುಂಪಿಗ್ೆ ನಿೋವು ಸೆೋರುತಿುೋರಿ?
a) Scheduled Caste (SC)
ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜ ತಿ
b) Scheduled Tribe (ST)
ಪರಿಶಿರ್ಟ ಬುಡಕಟ್ುಟ
c) Other Backward Classes (OBC)
ಇತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳು

I. Awareness about Suchi Sambhrama Scheme:
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನ ಯ ಬಗ್ ೆ ಅರಿವು
14. Are you aware of the Suchi Sambhrama Scheme?
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ೆೆ ನಿಮಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಯೋ?
14a. When did you come to know about this scheme?
ಯ ವ ಗ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ೆೆ ನಿಮಗ್ೆ ತಿಳಿಯಿತ್ು ?
15. From whom did you learn about it?
ಯ ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ೆೆ ತಿಳಿದುರ್ೆಲಂಡಿರಿ?

II. Personal Hygiene awareness among the respondents
ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ ೆ ಅರಿವು
16. Has anybody instructed you about personal hygiene?
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ೆೆ ಯ ರ ದರಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೆೋಳಿದ್ ುರೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

b) If yes, who instructed you and when?
ಹೌದು ಎಂದ್ ದರೆ ಯ ರು? ಯ ವ ಗ?
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Yes / No
ಹೌದು / ಇಲೆ

17. Should one wash hands before/ after the following activities?
ಈ ರ್ೆಳಗಿನ ಚಟ್ುವಟ್ಟರ್ೆಗಳ ಮೊದಲು/ನಂತ್ರ ರ್ೆೈಯನುು ತೆಲಳೆಯಬೆೋರ್ೆ?
Yes/ಹೌದು

No/ಇಲೆ

a) after using the toilet
ಶೌಚ ಲಯವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತ್ರ
b) before eating breakfast, lunch, dinner ಬೆಳಗಿನ
ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ ಾಹುದ ಊಟ್ ಹ ಗಲ ರ ತಿರಯ ಊಟ್ದ ಮೊದಲು
c) After returning from school
ಶ ಲ್ೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ್ ಗ
d) After coming from playground
ಆಟ್ದ ಮೈದ್ ನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ್ ಗ

III. Personal hygiene practice among the respondents:
ಉತ್ತರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ನ ೈಮಿಲ್ಾದ ಆಚರಣ
18. How many times do you brush your teeth in the course of a day?
ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೆ ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ಹಲೆನುು ಉಜುುತಿುೋರಿ ?
19. Once in the morning after waking up only
ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಎದು ತ್ಕ್ಷಣ ಮ ತ್ರ
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

20. Once in the morning & once before going to bed at night?
ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಒಂದು ಬ ರಿ ಮತ್ುು ರ ತಿರ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

21. After every meal
ಪರತಿ ಬ ರಿ ಊಟ್ ಮ ಡಿದ ನಂತ್ರ
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ
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22. Do you wash your hands before eating a meal?
ಊಟ್/ತಿಂಡಿ ಮ ಡುವ ಮೊದಲು ನಿೋವು ರ್ೆೈತೆಲಳಿಯುತಿುೋರ ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

23. Do you wash your hands after each visit to the toilet?
ಪರತಿ ಬ ರಿ ಶೌಚ ಲಯ ಬಳಸಿದನಂತ್ರ ನಿೋವು ರ್ೆೈ ತೆಲಳೆಯುತಿುರ ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

24. Do you take bath every day?
ನಿೋವು ದಿನವೂ ಸ ುನ ಮ ಡುತಿುೋರ ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

25. If no give reason
ಇಲೆ ಎಂದ್ ದರೆ ಏರ್ೆ ಮ ಡುವುದಿಲೆ?
26. Do you wash your feet after:
ನಿೋವು ಈ ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲೆ ಯ ವುದನುು ಮ ಡಿದ್ ಗ ರ್ ಲನುು ತೆಲಳೆಯುತಿುೋರಿ.
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

a. Using the toilet
ಶೌಚ ಲಯವನುು ಬಳಸಿದ್ ಗ
b. Returning from school
ಶ ಲ್ೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ್ ಗ
c. Playing outside
ಹೆಲರಗಡೆ ಆಟ್ ಆಡಿ ಬಂದ್ ಗ
27. How often do you comb your hair?
ನಿೋವು ತ್ಲ್ೆಯನುು ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ಬ ಚುತಿುೋರಿ?
28. How often do you wash your hair?
ನಿೋವು ಎರ್ುಟ ದಿನಗಳಿಗ್ೆಲಮಮ ತ್ಲ್ೆಗ್ೆ ಸ ುನ ಮ ಡುತಿುೋರಿ?
29. How often do you change your clothes in the course of the day?
ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೆ ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ಬಟ್ೆಟಗಳನುು ಬದಲ್ ಯಿಸುತಿುೋರಿ?
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30. How often do you wash the following?
ಈ ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳನುು ಎರ್ುಟ ದಿನಗಳಿಗ್ೆಲಮಮ ಒಗ್ೆಯುತಿುೋರಿ?
a. Uniform
ಸಮವಸರ
b. Daily Clothes that you wear
ದಿನನಿತ್ಾ ತೆಲಡುವ ಬಟ್ೆಟಗಳು
c. Towels
ಟ್ವಲುಗಳು
d. Handkerchief
ಕಚಿಶಫು
e. Socks
ರ್ ಲುಚಿೋಲ
31. How often do you cut your nails?
ನಿಮಮ ಉಗುರುಗಳನುು ಎರ್ುಟ ದಿನಗಳಿಗ್ೆಲಮಮ ಕತ್ುರಿಸುತಿುೋರಿ?
32. Do you use footwear on a regular basis?
ನಿೋವು ಯ ವ ಗಲು ಪ ದರಕ್ಷೆಗಳನುು ಬಳಸುತಿುೋರ ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

33. For girl students only
ಬ ಲಕ್ತಯರಿಗ್ೆ ಮ ತ್ರ

During your monthly period do you: ಋತ್ುಮತಿಯಯದ್ಯಗ
a. take bath daily
ದಿನವೂ ಸ್ನಾನ ಮನಡುತ್ತೀರನ ?
b. use sanitary pads
ಪ್ನಾಡ್ಗಳನುಾ ಬಳಸುತ್ತೀರನ
c. use old clothes
ಹಳೆ ಬಟ್ೆೆಗಳನುಾ ಬಳಸುತ್ತೀರನ
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d. dispose sanitary pads in designated place
ನಿಗದಿತ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಪ್ನಾಡ್ಗಳನುಾ ಎಸ್ೆಯುತ್ತೀರನ
e. wash and dry used old clothes in designated place
ನಿಗದಿತ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಪ್ನಾಡ ಹಳೆ ಬಟ್ೆೆಗಳನುಾ ಒಗೆಯುತ್ತೀರನ

IV. Infrastructure availability for personal hygiene practice in the hostels:
ವ ೈಯಕ್ತತಕ ನ ೈಮಿಲ್ಾ ಆಚರಣ ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಭ್ಾವಿರುವ ಮೂಲ್ ಸೌಕಯಿಗಳು
34. Do you have separate space in hostel to keep your things?
ನಿಮಗ್ೆ ನಿಮಮ ವಸುುಗಳನುು ಇಟ್ುಟರ್ೆಲಳಳಲು ಹ ಸೆಟಲ್್ನಲ್ಲೆ ಬೆೋರೆ ಜ ಗ ಇದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

If no, where do you keep your personal things?
ಇಲೆ ಎಂದ್ ದರೆ ವಸುುಗಳನುು ಎಲ್ಲೆ ಇಡುತಿುೋರ
35. Where do you keep the SSK kit?
ಈ SSK ಕ್ತಟ್ನುು ನಿೋವು ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ುಟರ್ೆಲಳುಳವಿರಿ?
36. Is there regular water supply in your hostel?
ನಿಮಮ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಯ ವ ಗಲು ನಿೋರು ಬರುತ್ುದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

37. How many bathrooms are there in your hostel?
ನಿಮಮ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಎರ್ುಟ ಸ ುನದ ಮನೆಗಳಿವೆ?
38. Do you always get hot water for bath?
ನಿಮಗ್ೆ ಸ ುನ ಮ ಡಲು ಯ ವ ಗಲು ಬಿಸಿ ನಿೋರು ದ್ೆಲರಕುತ್ುದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

39. How many toilets are there in your hostel?
ನಿಮಮ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಎರ್ುಟ ಶೌಚ ಲಯಗಳಿವೆ?
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40. Is there a water tap with continuous water supply in toilets?
ಶೌಚ ಲಯದಲ್ಲೆ ಯ ವ ಗಲು ನಿೋರು ಬರುತ್ುದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

41. If No, do you have to carry water from outside?
ಇಲೆದಿದುಲ್ಲೆ ನಿೋವು ನಿೋರನುು ಹೆಲರಗಡೆಯಿಂದ ತ್ರಬೆೋರ್ೆ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

42. if yes, where do you bring the water from?
ಹ ಗ್ ದರೆ ನಿೋರನುು ಎಲ್ಲೆಂದ ತ್ರುತಿುೋರಿ?
43. How often are the toilets are cleaned in your hostel?
ಶೌಚ ಲಯಗಳನುು ದಿನದಲ್ಲೆ ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ರ್ುಚಿಗ್ೆಲಳಿಸುತಿುೋರ
44. What do you recommend as changes required in the hostel environment?
ವಸತಿನಿಲಯದ ವ ತ ವರಣದಲ್ಲೆ ಯ ವ ಬದಲ್ ವಣೆಗಳನುು ತ್ರಬೆೋರ್ೆಂದು ನಿೋವು ಸಲಚಿಸುತಿುೋರ?

V.

Infrastructure availability for personal hygiene practice in the homes of respondents:
ಪ್ರತಿಸಪಂದಿತ್ರ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ನ ೈಮಿಲ್ಾ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಯಾಗಿ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಿ ಲ್ಭ್ಾತ
45. Do you have proper bathroom and toilet facility at your home?
ನಿಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ವಾವಸಿಿತ್ ಶೌಚ ಲಯದ ಸೌಲಭ್ಾವಿದ್ೆಯೋ ?

Yes/No
ಹೌದು/ಇಲೆ

46. Does the toilet at your home have running water supply?
ನಿಮಮ ಮನೆಯ ಶೌಚ ಲಯದಲ್ಲೆ ಸದ್ ರ್ ಲವೂ ನಿೋರಿನ ಸೌಲಭ್ಾವಿದ್ೆಯೋ?

Yes/No
ಹೌದು/ಇಲೆ

VI. Personal hygiene practices adopted by the respondents at home:
ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಪಂದಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ ೂಂಡ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ನ ೈಮಿಲ್ಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
47. Prior to joining the hostel, were you using all the items that are in the kit at your home?
ವಸತಿನಿಲಯವನುು ಸೆೋರುವ ಮೊದಲು, ನಿೋವು ಈ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲೆರುವ ಎಲ್ ೆ ವಸುುಗಳನುು ಬಳಸುತಿುದಿುೋರ ?
48. When you go home during vacations, do you continue to use the items that are in the kit?
ನಿೋವು ರಜೆಯಲ್ಲೆ ಮನೆಗ್ೆ ಹೆಲೋದ್ ಗ ಈ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲೆರುವ ಎಲ್ ೆ ವಸುುಗಳ ಬಳರ್ೆಯನುು ಮುಂದುವರೆಸುತಿುೋರ ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ
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49. If yes, do you buy them? Yes /No
ಹೌದು ಎಂದ್ ದರೆ ನಿೋವು ಅವುಗಳನುು ರ್ೆಲಂಡುರ್ೆಲಳುಳತಿುೋರ ? ಹೌದು/ಇಲೆ
50. How much do you spend on purchasing these items ?
ಈ ವಸುುಗಳನುು ರ್ೆಲಂಡುರ್ೆಲಳಳಲು ನಿೋವು ಎರ್ುಟ ಹಣ ಖಚುಶ ಮ ಡುತಿುೋರಿ?

VII. Process of kit distribution/ refill:
ಕ್ತಟ್ ವಿತ್ರಣ /ಮರುತ್ುಂಬಿಸು
51. Have you received the Suchi Sambhrama Kit?
ನಿಮಗ್ೆ ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ ನಿೋಡಲ್ ಗಿದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

52. How many times in a year have you received the kit?
ಒಂದು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಶದಲ್ಲೆ ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ಈ ಕ್ತಟ ನಿಮಗ್ೆ ದ್ೆಲರೆತಿದ್ೆ?
53. What are the items in the kit?
ಕ್ತಟ್ಟಟನ ಒಳಗ್ೆ ಯ ವ-ಯ ವ ಸ ಮ ನುಗಳಿರುತ್ುವೆ?
54. Are all the items re-filled in time?
ಎಲ್ ೆ ವಸುುಗಳನುು ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ ಹೆಲಸ SSK ಸಿಗುತ್ುದ್ೆ
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

55. How much time does it take to refill the kit?
ಹೆಲಸ ಕ್ತಟ ನಿೋಡಲು ಎರ್ುಟ ಸಮಯ ಹಿಡಿಸುತ್ುದ್ೆ?

VIII. Opinion of respondents with regard to utility and adequacy of SSK
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ ಕುರಿತ್ ಅಭಿಪ್ಯರಯ
56. Do you use all the items provided in the kit?
ಈ ಕ್ತಟ್ಟಟನಲ್ಲೆರುವ ಎಲೆ ವಸುುಗಳನುು ನಿೋವು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿುೋರ
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

57. What are the items you use and do not use?
ನಿೋವು ಬಳಸುವ ಹ ಗಲ ಬಳಸದಿರುವ ವಸುುಗಳು ಯ ವುವು? ತಿಳಿಸಿ
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58. Do the things provided in kit last for one full month.
ಕ್ತಟ್ಟಟನಲ್ಲೆ ರ್ೆಲಡುವ ಪದ್ ರ್ಶಗಳು ನಿಮಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವರ್ಾಕತೆಗಳಿಗ್ೆ ಸ ರ್ ಗುತ್ುದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

59. If no, what do you do if the items get over before the refill?
ಕ್ತಟ್ಟಟನಲ್ಲೆರುವ ವಸುುಗಳು ಸಮಯರ್ೆೆ ಮುಂಚೆಯೋ ಮುಗಿದು ಹೆಲೋದರೆ ಏನು ಮ ಡುತಿುೋರಿ?
60. Besides the items given to you, do you need any other items to be provided? Name the items
ನಿಮಗ್ೆ ಕ್ತಟ್ಟಟನಲ್ಲೆ ನಿೋಡಿರುವ ವಸುುಗಳ ಜೆಲತೆ ಮತ ಾವುದ್ ದರಲ ವಸುುಗಳ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಯೋ? ಅವುಗಳನುು ಹೆಸರಿಸಿ.
61. Do you buy any other items related to personal hygiene from outside?
ನಿಮಮ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ನೆೈಮಶಲಾರ್ೆೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಯ ವುದ್ ದರು ವಸುುಗಳನುು ನಿೋವು ಹೆಲರಗಿನಿಂದ ರ್ೆಲಳುಳತಿುೋರ
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

62. If yes, what are those items?
ಹೌದು ಎಂದ್ ದರೆ ಅವುಗಳು ಯ ವುವು?
63. How much do you spend on buying these items?
ಈ ವಸುುಗಳನುು ರ್ೆಲಳುಳವುದರ ಮೋಲ್ೆ ಎರ್ುಟ ಹಣವನುು ಖಚುಶ ಮ ಡುತಿುೋರ ?
64. Where do you raise the money for purchasing these items?
ಈ ವಸುುಗಳನುು ರ್ೆಲಳಳಲು ಯ ವ ಮಲಲದಿಂದ ಹಣವನುು ಒದಗಿಸುತಿುೋರ ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

65. Do you want any more items to be added to the kit? Do you recommend any brands
ಈ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲೆ ಇನ ಾವುದ್ ದರಲ ವಸುುಗಳನುು ಸೆೋರಿಸಬೆೋರ್ೆೋ? ಅದು ಯ ವುದ್ ದರಲ ವಿಶೆೋರ್ ಬ ರಂಡ್ ಆಗಿರಬೆೋಕು
ಎಂದು ನಿೋವು ಸಲಹೆ ಮ ಡುತಿುೋರ ?

IX. Perception about SSK benefits
ಅನುಕೂಲ್ಗಳ ಬಗ್ ೆ ಗರಹಿಸುವುದು
66. Can you tell us about your health condition before the kit was given?
ಈ ಕ್ತಟ್ಟನುು ರ್ೆಲಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮಮ ಆರೆಲೋಗಾ ಪರಿಸಿಿತಿ ಹೆೋಗಿತ್ುು.?
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67. Has the kit improved your health situation and that of your hostel inmates? How?
ನಿೋವು ಹ ಗಲ ನಿಮಮ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಇರುವವರ ಆರೆಲೋಗಾ ಪರಿಸಿಿತಿಯನುು ಈ ಕ್ತಟ ಸುಧ್ ರಿಸಿದ್ೆಯೋ? ಹೆೋಗ್ೆ
68. What were the common health problems you face before the kit was supplied? Name them
ಕ್ತಟ ನಿೋಡುವ ಮೊದಲು ನಿೋವು ಎದುರಿಸುತಿುದು ಆರೆಲೋಗಾ ಸಮಸೆಾಗಳ ವುವು? ಅವುಗಳನುು ಹೆಸರಿಸಿ
69. Do you or your hostel mates have the following issues?
ನಿಮಗ್ೆ ಅರ್ವ ನಿಮಮ ಹ ಸೆಟಲ್ಲನಲ್ಲೆ ವ ಸವ ಗಿರುವ ಇತ್ರರಿಗ್ೆ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ ಯ ವುದ್ ದರಲ ಸಮಸೆಾಗಳಿವೆಯೋ?
a. Lice in the hair
ಕಲದಲಲ್ಲೆ ಹೆೋನು

Yes/No
ಹೌದು/ಇಲೆ

b. Skin Infections
ಚಮಶದ ಸೆಲೋಂಕು

Yes/No
ಹೌದು/ಇಲೆ

c. Bad Mouth odor
ಬ ಯಿಯ ವ ಸನೆ

Yes/No
ಹೌದು/ಇಲೆ

d. Teeth Problems
ಹಲ್ಲೆನ ಸಮಸೆಾ

Yes/No
ಹೌದು/ಇಲೆ

e. Diarrhea.
ಅತಿಸ ರ

Yes/No
ಹೌದು/ಇಲೆ

70. Do you think your health has improved only because of the kit?
ಈ ಕ್ತಟ್ನಿಂದ ಮ ತ್ರ ನಿಮಮ ಆರೆಲೋಗಾ ಸುಧ್ ರಿಸಿದ್ೆ, ಎಂದು ನಿಮಗ್ೆ ಅನಿಸುತಿುದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

X.

b) No/ಇಲೆ

Identification of beneficiaries for SSK scheme:
SSK ಯೋಜನ ಗ್ಯಗಿ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕ್
71. What are the criteria used to select students in your hostel to receive the kit?
ನಿಮಮ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಕ್ತಟ್ಟನುು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳನುು ಆಯೆ ಮ ಡಲು
ಮ ನದಂಡಗಳ ವುವು?
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72. Have all the students in your hostel who are eligible to get the kit received it?
ನಿಮಮ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪರಯೋಜನವನುು ಪಡೆಯಲು ಅಹಶರ ಗಿರುವ ಎಲೆರಿಗಲ ಈ ಕ್ತಟ
ದ್ೆಲರೆತಿದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

73. Are students who are not eligible to receive the kit also receiving it?
ಈ ಕ್ತಟ್ಟನುು ಪಡೆಯಲು ಅಹಶರಲೆದಿದುವರಿಗಲ ಅದನುು ರ್ೆಲಡಲ್ ಗಿದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

74. Do children in your school who stay in other hostel ask you about the kit and its contents?
ಬೆೋರೆ ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆ ವ ಸವ ಗಿರುವ ನಿಮಮ ಶ ಲ್ೆಯಲ್ಲೆರುವ ಮಕೆಳು ಈ ಕ್ತಟ ಹ ಗಲ ಅದರಲ್ಲೆರುವ ವಸುುಗಳ
ಬಗ್ೆೆ ನಿಮಮನುು ರ್ೆೋಳುತ ುರೆಯೋ?
75. Do they also desire that the kit be provided to them?
ತ್ಮಗಲ ಕ್ತಟ್ಟಟನ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳುತ ುರೆಯೋ?

XI. Demand / Supply chain management:
ಬ ೋಡಿಕ್ / ಒದಗಿಸುವಿಕ್ ಯ ನಿವಿಹಣ
76. Do all SC/ST students in the hostel receive the kit?
ಎಲ್ ೆ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜ ತಿ ಪರಿಶಿರ್ಟ ವಗಶಗಳ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳಿಗಲ ಈ ಕ್ತಟ ದ್ೆಲರೆಯುತ್ುದ್ೆಯೋ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

If no, ಇಲೆವೆಂದ್ ದರೆ
75.a. How was the shortage addressed?
ಕಡಿಮಯ ಗಿದುಲ್ಲೆ ಸಮಸೆಾಯನುು ಹೆೋಗ್ೆ ಪರಿಹರಿಸಲ್ ಗುತ್ುದ್ೆ.
77.

If the number of kits, exceeds the number of students, does the warden distribute them to others?
ಕ್ತಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಸಂಖ್ೆಾಗಿಂತ್ ಹೆಚ ಾಗಿದುಲ್ಲೆ ನಿಲಯಪ ಲಕರು ಅವುಗಳನುು ಬೆೋರೆಯವರಿಗ್ೆ ನಿೋಡುತ ುರ ?
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XII. Level of Satisfaction about SSK among the respondents:
ಪ್ರತಿಕ್ತರಯಿಸಿದವರಲ್ಲಿ SSK ಬಗ್ ೆ ತ್ೃಪ್ತತಯ ಮಟ್ಟ:
78. Are you satisfied with the quality of items in the kit being supplied to you?
ನಿಮಗ್ೆ ನಿೋಡಿರುವ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲೆರುವ ವಸುುಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ೆೆ ನಿಮಗ್ೆ ಸಮ ಧ್ ನವಿದ್ೆಯೋ
79. If no, ಇಲೆವೆಂದ್ ದರೆ ಏರ್ೆೋ
80. Do you want this scheme to continue?
ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೆೋರ್ೆಂದು ನಿೋವು ಹೆೋಳುತಿುೋರ ?
a) Yes/ಹೌದು

b) No/ಇಲೆ

81. Give your suggestions making the Suchi Sambhrama scheme better?
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆಯನುು ಹೆಚುಾ ಪರಿಣ ಮರ್ ರಿಯ ಗಿ ಮ ಡಲು ನಿಮಮ ಸಲಹೆಗಳೆೋನು?

Interviewers are requested to physically verify the items in the kit
ಸಂದರ್ಶಕರು ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ರ್ೆಲಡುವ ಕ್ತಟ್ಟನುು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೆೋಕು
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I S No. 2
OUTREACH
Evaluation of Suchi Sambhrama Kit for SC/ST Boys and Girls in Karnataka
Interview Schedule to collect data from wardens of Pre-Matric and PostMatric hostels.
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತ್ರದ ರ್ಸತಿನಿಲಯಗಳ ನಿಲಯಪಾಲಕರಂದ ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಗಿಹಿಸಲತ ಬಳಸತರ್ ಸಂದರ್ವನ ಕ ೈಪಿಡಿ

Interviewer’s Name:
ಸಂದರ್ಶಕರ ಹೆಸರು
Date of Interview:
ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನ ಂಕ :
Interviewer’s Signature:
ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಹಿ
District:
ಜಿಲ್ೆೆ:

Number of Students in the hostel:
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ವಿಳ ಸ :

Name of the warden with signature:
ನಿಲಯಪ ಲಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಸಹಿ :

Background information about the hostel inmates
ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಬಗ್ ೆ ಮೂಲ್ ಮಯಹಿತಿ
1. Number of the students in the hostel :
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದಲ್ಲೆರುವ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ:
2. Caste wise breakup of students:
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಜ ತಿವ ರು ಸಂಖ್ೆಾ :

SC :
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ST:

OBC:

Others :

3. What classes are the students in the hostel studying?
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳು ಯ ವ ಯ ವ ತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲೆ ಓದುತಿದ್ ುರೆ?

I. Responsibilities of the Warden
ನಿಲ್ಯಪ್ಯಲ್ಕರ ಜವಯಬಯಾರಿಗಳು
Yes ಹೌದು / No ಇಲ್ಿ

4. Is the warden staying in the hostel?
ನಿಲಯಪ ಲಕರು ವಿದ್ ಾರ್ಥಶನಿಲಯದಲ್ೆೆೋ ವ ಸಿಸುತ ುರ

4 (a) If no, where are you staying and how far is your place of residence from the hostel?
ಇಲೆ ಎಂದ್ ದರೆ, ನಿೋವು ಎಲ್ಲೆ ವ ಸವ ಗಿದಿುೋರಿ ಮತ್ುು ನಿಲಯದಿಂದ ನಿಮಮ ಮನೆ ಎರ್ುಟ ದಲರದಲ್ಲೆದ್ೆ?
5. What are your working hours in the hostel?
ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ನಿಮಮ ರ್ೆಲಸದ ವೆೋಳೆ ಏನು?
6. Give a list of your job responsibilities as warden.
ನಿಲಯಪ ಲಕರ ಗಿ ನಿೋವು ಮ ಡುವ ರ್ೆಲಸಗಳನುು ಪಟ್ಟಟ ಮ ಡಿ
7. How long have you been working as a warden?
ನಿಲಯಪ ಲಕರ ಗಿ ನಿೋವು ಎರ್ುಟ ವರ್ಶಗಳು/ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ರ್ ಯಶ ನಿವಶಹಿಸುತಿುದಿುೋರಿ?

II. Distribution of Suchi Sambhrama Kits
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ಗಳ ವಿತ್ರಣ
8. How long have you been associated with the distribution of suchi sambhrama kit scheme?
ನಿೋವು ಎರ್ುಟ ಸಮಯದಿಂದ SSK ಯೋಜನೆಯನುು ನಿವಶಹಿಸುತಿುದಿೋು ರ ?
9. Who are groups to which kits are given?
ಈ ಕ್ತಟ್ಟನುು ನಿಮಮ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯಯದಲ್ಲೆ ಯ ವ ಯ ವ ಗುಂಪಿನ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡುತ ುರೆ ?
SC ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜ ತಿ
ST ಪರಿಶಿರ್ಟ ವಗಶ
OBC ಇತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳು
All students ಎಲೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳು
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10. Is the supply of kit regular to your hostel?
ನಿಮಮ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶನಿಲಯರ್ೆೆ ಕ್ತಟ್ಟಟನ ಸರಬರ ಜು ನಿಯತ್ವ ಗಿದ್ೆಯೋ ?
a)Yes ಹೌದು

b)No ಇಲ್ಿ

10) a. If yes, how often is it supplied?
ಹೌದ್ ದರೆ, ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ಕ್ತಟ್ಟನುು ಸರಬರ ಜು ಮ ಡಲ್ ಗುತ್ುದ್ೆ ?
10) b. If no, how many times during the course of a year is it supplied?
ಇಲೆ ಎಂದ್ ದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ಸರಬರ ಜು ಮ ಡಲ್ ಗುತ್ುದ್ೆ?

III. Supply/ demand issues and maintenance of registers
ಸರಬರಯಜು/ ಬ ೋಡಿಕ್ ವಿಚಯರಣ ಗಳು ಮತ್ುತ ದ್ಯಖಲ ಗಳ ನಿವಿಹಣ
11. What is the procedure followed in the distribution of kits?
ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ವಿತ್ರಿಸುವ ಗ ಅನುಸರಿಸುವ ಕರಮಗಳ ವುವು ?
12. Is the supply and distribution as per demand?
ಕ್ತಟ್ಗಳ ಸರಬರ ಜು ಬೆೋಡಿರ್ೆಗ್ೆ ಅನುಗುಣವ ಗಿದ್ೆಯೋ?
13. Is there shortage or excess in the supply of kits? If yes, how do you handle these situations?
ಕ್ತಟ್ಗಳ ಸರಬರ ಜಿನಲ್ಲೆ ರ್ೆಲರತೆ ಅರ್ವ ಹೆಚುಾವರಿ ಎನಿಸುವಂರ್ ಪರಿಸಿಿಗಳು ಬಂದಿವೆಯೋ ? ಅಂರ್ ಸಂದಭ್ಶಗಳು
ಬಂದ್ ಗ ಹೆೋಗ್ೆ ನಿವಶಹಿಸುತಿುೋರಿ ?
14. What is the process of documenting the receipt and distribution of kits in the hostel?
ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಪಡೆದುರ್ೆಲಳುಳವುದು ಹ ಗು ವಿತ್ರಣೆ ಮ ಡುವುದು ಈ ಎರಡು ಪರಕ್ತರಯಗಳನುು ಹೆೋಗ್ೆ ದ್ ಖಲು
ಮ ಡಿರ್ೆಲಳುಳತಿುೋರಿ?
15. How do you account for the kits received and distributed to the Department of social welfare?
ನಿೋವು ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಅವುಗಳನುು ಹಂಚುವ ಕರಮವನುು ಸಮ ಜ ಕಲ್ ಾಣ ಇಲ್ ಖ್ೆಗ್ೆ ಹೆೋಗ್ೆ ವರದಿ ಮ ಡುತಿುೋರ
ಅರ್ವ ಹೆೋಗ್ೆ ಲ್ೆಕೆ ನಿೋಡುತಿುೋರ ?
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IV. Personal hygiene -awareness and practices
ವ ೈಯಕ್ತತಕ ನ ೈಮಿಲ್ಾ- ಅರಿವು ಮತ್ುತ ಆಚರಣ ಗಳು
16. What is the level of awareness of students about personal hygiene ?
ತ್ಮಮ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ನೆೈಮಶಲಾವನುು ಕುರಿತ್ಂತೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ತಿಳುವಳಿರ್ೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆೋಗಿದ್ೆ ?
17. Do you find any difference between children of different classes and age groups in understanding
the importance of personal hygiene?
ಬೆೋರೆ-ಬೆೋರೆ ತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲೆರುವ ಮಕೆಳು ಹ ಗು ಅವರ ವಯಸಿುನ ಆಧ್ ರದ ಮೋಲ್ೆ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ನೆೈಮಶಲಾದ
ಪ ರಮುಖಾತೆಯನುು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲೆ ನಿೋವು ಏನ ದರು ವಾತ ಾಸಗಳನುು ರ್ ಣುತಿುೋರ ?
18. How do you keep track of whether children use the items supplied to them in the kit, when they are
out of the hostel? In the hostel?
ವಸತಿನಿಲಯದಿಂದ ಹೆಲರಗಿರುವ ಗ ಮಕೆಳು ಈ ಕ್ತಟ್ಟಟನಲ್ಲೆರುವ ವಸುುಗಳ ಬಳರ್ೆಯನುು ಮುಂದುವರಿಸಿರ್ೆಲಂಡು
ಹೆಲೋಗುತ ುರೆಲೋ ಇಲೆವೊ ನಿೋವು ಹೆೋಗ್ೆ ಗಮನಿಸುತಿುೋರ ?
19. Have you provided separate places for safe keeping of the kits in your hostel? Where do the children
keep then kits?
ಕ್ತಟ್ಗಳನಿುಡಲು ನಿೋವು ಪರತೆಾೋಕ ಸಿಳವನುು ಒದಗಿಸಿದಿುೋರ ? ಮಕೆಳು ತ್ಮಮ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ ಗಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಡುತ ುರೆ ?

V. Access to Suchi Sambhrama
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನ ಯ ಲ್ಭ್ಾತ
20. Who are groups to which kits are given?
ಈ ಕ್ತಟ್ನುು ನಿಮಮ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದಲ್ಲೆ ಯ ವ ಯ ವ ಗುಂಪಿನ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳಿಗ್ೆ ನಿೋಡಲ್ ಗುತ್ುದ್ೆ ?
SC ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜ ತಿ
ST ಪರಿಶಿರ್ಟ ವಗಶ
OBC ಇತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳು
All students ಎಲೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳು
21. Do you think that these kits must be provided in all hostels and Ashram Schools?
ಈ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಎಲ್ ೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯಗಳಿಗ್ೆ ಹ ಗು ಆರ್ರಮ ಶ ಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆಯಲ ನಿೋಡಬೆೋರ್ೆಂದು ನಿಮಗ್ೆ
ಎನಿಸುತಿುದ್ೆಯೋ?
(Please give reasons for your answer)/ ನಿಮಮ ಉತ್ುರರ್ೆೆ ರ್ ರಣಗಳನುು ನಿೋಡಿ
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VI. Opinion of wardens with regard to utility, adequacy and quality of SSK
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಉಪ್ಯುಕತತ , ಯಥಯರ್ಿತ ಮತ್ುತ ಗುಣಮಟ್ಟವನುು ಕುರಿತ್ ನಿಮಮ ಅಭಿಪ್ಯರಯ
22. How is the quality of the items in the kit? Do you recommend any other alternative brand?
ಈ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲೆ ನಿೋಡುವ ವಸುುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆೋಗಿದ್ೆ? ನಿೋವು ಇತ್ರ ಯ ವುದ್ ದರು ಬ ರಂಡ್್ನ ವಸುುಗಳನುು
ನಿೋಡಬೆೋರ್ೆಂದು ಶಿಫ್ ಾರಸುು ಮ ಡುತಿುೋರ ?
23. Are the items in the kit sufficient to take care of the needs of students?
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಅಗತ್ಾಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಲು ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲೆ ನಿೋಡಿರುವ ವಸುುಗಳು ಸ ಕು ಎಂದು ನಿಮಗ್ೆ ಎನಿಸುತಿದ್ೆಯೋ?
24. Are the students in your hostel satisfied with the kit? Do they demand for other items?
ನಿಮಮ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದಲ್ಲೆರುವ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳಿಗ್ೆ ಕ್ತಟ್ನ ಬಗ್ೆೆ ಸಮ ಧ್ ನವಿದ್ೆಯೋ ? ಅವರು ಮತ ಾವುದ್ ದರಲ
ವಸುುಗಳಿಗ್ೆ ಬೆೋಡಿರ್ೆಗಳನುು ಇಡುತ ುರೆಯೋ ?

VII.

Financial benefit of SSK to beneficiaries and their families
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಫಲಯನುವಿಗಳು ಹಯಗು ಅವರ ಕುಟ್ುಂಬಗಳಗ್ ದ್ ೂರ ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲ್ಭ್ಾ

25. Do you think the kits have helped families of children and the students to spend the same amount
of money they would have invested on other important items?
ಈ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ನಿೋಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮಕೆಳು ಹ ಗು ಅವರ ಕುಟ್ುಂಬಗಳು, ಈ ವಸುುಗಳ ಮೋಲ್ೆ ವಾಯ ಮ ಡುತಿುದು
ಹಣವನುು ಇತ್ರ ಅಗತ್ಾಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಖಚುಶಮ ಡಲು ಸ ಧ್ಾವ ಯಿತ್ು ಎಂದು ನಿಮಗ್ೆ ಅನಿಸುತಿದ್ೆಯೋ?
26. Do they buy any items from outside? If yes, how much do they spend per month?
ಅವರು ಯ ವುದ್ ದರಲ ವಸುುಗಳನುು ಹೆಲರಗಿನಿಂದ ರ್ೆಲಳುಳತ ುರೆಯೋ ? ಅದರ್ೆೆ ತ್ಗಲುವ ವೆಚಾ ಎರ್ುಟ?

VIII.

Identification of beneficiaries for SSK scheme

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನ ಯ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವಿಕ್
27. Are the kits reaching all the students to be covered under the scheme?
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಪಡೆಯಲು ಅಹಶರಿರುವ ಎಲೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳಿಗಲ ಕ್ತಟ ತ್ಲುಪುತಿದ್ೆಯೋ?
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28. Are all the eligible students in the hostel enrolled under the scheme?
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದಲ್ಲೆರುವ ಎಲೆ ಅಹಶ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ್ಮಮ ಹೆಸರುಗಳನುು ನೆಲೋಂದ್ ಯಿಸಿ
ರ್ೆಲಂಡಿದ್ ುರೆಯೋ ?
a) Yes / ಹೌದು

b) No / ಇಲ್ಿ

a. If no, why have they not registered?
ಇಲೆವೆಂದ್ ದರೆ, ಅವರು ನೆಲೋಂದಣಿ ಮ ಡಿರ್ೆಲಳಳದಿರಲು ರ್ ರಣಗಳೆೋನು ?

IX.

Perception about SSK benefits

SSK ಯೋಜನ ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನುು ಕುರಿತ್ು ಗರಹಿಕ್
29. What are the immediate out comes you have noticed as a result of the suchi sambhrama kit?
SSK ಕ್ತಟ ನಿೋಡಿದ ನಂತ್ರ ನಿೋವು ಗಮನಿಸಿರುವ ತ್ಕ್ಷಣದ ಬದಲ್ ವಣೆಗಳ ವುದು?
30. What is the impact of the kit on?
ಈ ರ್ೆಳಗಿನವುಗಳ ಮೋಲ್ೆ ಕ್ತಟ ನಿೋಡಿರ್ೆ ಯ ವ ರಿೋತಿಯ ಪರಭ ವ ಬಿೋರಿದ್ೆ ?
i) Health of students:
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಅರೆಲೋಗಾ
ii) Increased awareness about personal hygiene:
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಆರೆಲೋಗಾದ ಬಗ್ೆೆ ಅರಿವು
iii) Awareness about environmental cleanliness:
ಪರಿಸರವನುು ರ್ುಚಿಯ ಗಿಟ್ುಟರ್ೆಲಳುಳವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಅರಿವು

X. Infrastructure availability for personal hygiene practices in the hostels

ವಸತಿನಿಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ನ ೈಮಿಲ್ಾದ ಆಚರಣ ಗ್ ಪ್ೂರಕವಯಗುವಂತ್ಹ ಮೂಲ್ ಸೌಕಯಿಗಳ ಲ್ಭ್ಾತ
31. Is the hostel environment providing support for the scheme, such as for example clean water in
toilets, bathrooms and in rooms where students stay?
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದ ವ ತ ವರಣ, ಅಂದರೆ, ಶೌಚ ಲಯಗಳಲ್ಲೆ ರ್ುದಧ ನಿೋರು ಸ ುನದ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆ ನಿೋರಿನ ಸರಬರ ಜು
ಹ ಗು ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ವ ಸದ ರ್ೆಲೋಣೆಗಳಲ್ಲೆ ರ್ುಚಿತ್ವ - ಇವೆೋ ಮುಂತ ದವುಗಳನುು ಒದಗಿಸುವಂರ್ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲೆ ಇದ್ೆಯೋ?
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XI. Opinion with regard to continuation of SSK, challenges and suggestion

ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮವನುು ಮುಂದುವರಿಸಿಕ್ ೂಂಡು ಹ ೂೋಗುವುದು, ಸವಯಲ್ುಗಳು ಮತ್ುತ ಸಲ್ಹ ಗಳು
32. Do you think the SSK scheme be continued?
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೆೋರ್ೆೋ ?ನಿಮಮ ಅಭಿಪ ರಯ ತಿಳಿಸಿ
33. What are the problems that you are encountering in running this scheme?
ಈ ಯೋಜನೆಯನುು ನಡೆಸಿರ್ೆಲಂಡು ಹೆಲೋಗುವುದರಲ್ಲೆ ನಿೋವು ಎದುರಿಸುತಿುರುವ ಸಮಸೆಾಗಳ ವುವು ?
34. What are your suggestions for on effective implementation of the Suchi Sambhrama scheme?
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣ ಮರ್ ರಿ ಅನುಷ್ ನ
ಾ ರ್ೆೆ ನಿಮಮ ಸಲಹೆಗಳೆೋನು ಎಂಬುವುದನುು ತಿಳಿಸಿ
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I S. No. 3
OUTREACH
Evaluation of Suchi Sambhrama Kit for SC/ST Boys and Girls in Karnataka
Interview Schedule to Collecting data from officials of the Department of
Social Welfare
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಾಾಣ ಇಲ್ಾಖ ಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗಿಹಣ ಗಾಗಿ ಬಳಸತರ್
ಸಂದರ್ವನ ಕ ೈಪಿಡಿ
Interviewer’s Name:
ಸಂದರ್ಶಕರ ಹೆಸರು
Date of Interview:
ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನ ಂಕ :
Interviewer’s Signature:
ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಹಿ
Name & designation of the official interviewed:
ಸಂದಶಿಶಸಿದ ಅಧಿರ್ ರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಹುದ್ೆು

Official address and contact E-Mail and Phone Numbers of the official :
ಅಧಿರ್ ರಿಯ ಕಚೆೋರಿ ವಿಳ ಸ ಮತ್ುು ಸಂಪಕ್ತಶಸುವ ಇ-ಮೋಲ್ ಮತ್ುು ದಲರವ ಣಿ ಸಂಖ್ೆಾಗಳು:

I. Years of experience of the officers in SSK scheme
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನ ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯ ಅನುಭ್ವ
1. How long have you been handling the Suchi Sambhrama scheme?
ನಿೋವು ಎರ್ುಟ ರ್ ಲದಿಂದ SSK ಯೋಜನೆಯನುು ನಿವಶಹಿಸುತಿುದಿುೋರ ?

II. Identification beneficiaries of SSK
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ ಯೋಜನ ಯ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದು
2. Is this scheme provided only in SC/ST hostel or in OBC & other state run hostel?
ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜ ತಿ /ಪರಿಶಿರ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಮ ತ್ರ ಲಭ್ಾವ ಗಿದ್ೆಯೋ ಅರ್ವ ಇತ್ರ
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳ ಹ ಗು ರ ಜಾ ಸರ್ ಶರ ನಡೆಸುವ ಇತ್ರ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶನಿಲಯಗಲಲೆ ಲಭ್ಾವ ಗಿದ್ೆಯೋ?
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3. Is the scheme implemented in Ashram Schools?
ಈ ಯೋಜನೆಯನುು ಆರ್ರಮ ಶ ಲ್ೆಗಳಲಲೆ ಅನುಷ್ ಾನಗ್ೆಲಳಿಸಲ್ ಗಿದ್ೆಯೋ?

III. Impact of SSK on health and hygiene of the beneficiaries
ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳ ಮೋಲ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನ ಯ ಪ್ರಿಣಯಮ
4. In your view is this scheme really helping students to improve their health & personal hygiene?
ನಿಮಮ ಅಭಿಪ ರಯದಲ್ಲೆ ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಆರೆಲೋಗಾ ಮತ್ುು ವೆೈಯಕ್ತುಕ ನೆೈಮಶಲಾ ಸಿಿತಿಯನುು
ನಿಜವ ಗಿಯಲ ಉತ್ುಮವ ಗಿಸುತಿುದ್ೆಯೋ ?

IV. Perceived need for distribution of SSK in Post matric Hostels
ಮಟ್ರರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ತಟ್್ಗಳನುು ನಿೋಡುವ ಬಗ್ ೆ
5. Is there a need to provide kits to post matric hostels?
ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆಯಲ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ನಿೋಡುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಯೋ ?

V.

Impact of SSK in Pre/Post matric Hostels; Rural/urban students
ಮಟ್ರರಕ್ ಪ್ೂವಿ ಮತ್ುತ ಮಟ್ರರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SSK ಯ ಪ್ರಿಣಯಮ
6. Is the Suchi Sambhrama scheme making better impact in post– matric than pre-metric hostels?
Yes/ No
SSK ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಶ ವಸತಿನಿಲಯಗಳಿಗಿಂತ್ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಹೆಚುಾ ಪರಿಣ ಮರ್ ರಿಯ ಗಿ
ರ್ೆಲಸ ಮ ಡುತಿದ್ೆಯೋ?

Give reasons for your answers ನಿಮಮ ಉತ್ತರಕ್ ಾ ಕ್ಯರಣಗಳನುು ನಿೋಡಿ
7. Is the Suchi Sambhrama scheme making better impact in urban than rural areas?
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆ ನಗರದಲ್ಲೆ ಗ್ ರಮೋಣಪರದ್ೆೋರ್ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚುಾ ಪರಿಣ ಮರ್ ರಿಯ ಗಿ ರ್ೆಲಸ ಮ ಡುತಿದ್ೆಯೋ?
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VI. Procedure for procurement and implementation of SSK scheme
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನ ಯನುು ನಿವಿಹಿಸಲ್ು ಅನುಸರಿಸುವ ಕರಮ
8. What is the procedure adopted for procuring the kits?
ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ಪಡೆಯಲು ನಿೋವು ಅನುಸರಿಸುವ ಕರಮ ಯ ವುದು?
9. Do you have a special cell in the Social Welfare Department to supervise the implementation of
the Suchi Sambhrama Scheme? If no, who supervises it?
ಸಮ ಜ ಕಲ್ ಾಣ ಇಲ್ ಖ್ೆಯಲ್ಲೆ ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆಯನುು ನಿವಶಹಿಸಲು ವಿಶೆೋರ್ ಘಟ್ಕವಿದ್ೆಯೋ ? ಇಲೆವ ದಲ್ಲೆ
ಇದನುು ನೆಲೋಡಿರ್ೆಲಳುಳವವರು ಯ ರು ?

VII. Appropriateness of SSK to Boys and Girls
ಬಯಲ್ಕರಿಗ್ ಮತ್ುತ ಬಯಲ್ಕ್ತಯರಿಗ್ ಯೋಜನ ಯ ಸೂಕತತ
10. Do you think the contents of the kit are appropriate for students (both boys and girls), If no, what
are other items you would recommend for being added to the kit?
ಈ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲೆರುವ ವಸುುಗಳು ಗಂಡು ಮತ್ುು ಹೆಣುು ಮಕೆಳಿಬಬರ ಉಪಯೋಗಕಲೆ ಸಲಕುವ ಗಿದ್ೆ ಎಂದು ನಿಮಗ್ೆ
ಎನಿಸುತ್ುದ್ೆಯೋ ? ಇಲೆಎಂದ್ ದರೆ, ಮತೆು ಯ ವ ಯ ವ ವಸುುಗಳು ಈ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲೆ ಸೆೋಪಶಡೆಯ ಗಬೆೋಕು ಎಂದು
ಸಲಚಿಸುತಿುೋರ ?
Yes
ಹೌದು

No
ಇಲೆ

VIII. Procedure followed for distribution of kits
ಕ್ತಟ್್ಗಳ ವಿತ್ರಣ ಗ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಕರಮ
11. What is the procedure followed in distribution kits? Please state the procedure in detail
ಕ್ತಟ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯ ಕರಮದ ಬಗ್ೆೆ ದಯವಿಟ್ುಟ ವಿಶ ಲವ ಗಿ ತಿಳಿಸಿ
12. What is the average time taken for disbursement of kits every month?
ಪ್ರತ್ ತ್ಿಂಗಳು ಕಿಟ್ಗಳ ಸರಬರ ಜು ಸ ಮನಾವ ಗಿ ಎರ್ುಟ ಸಮಯ ತೆಗ್ೆದುರ್ೆಲಳುಳತ್ುದ್ೆ
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IX. Identification of beneficiaries for SSK scheme
SSK ಸಿಾೋಮ್ನ ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವುದು
13. Does the programme cover all the members of target groups?
ಈ ರ್ ಯಶಕರಮ ಎಲೆ ಅಹಶ ಗುಂಪುಗಳ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳನುು ತ್ಲುಪಿದ್ೆಯೋ?
14. Do you think that kits must be provided in all hostels and Ashram schools ?
ಈ ಕ್ತಟ್ಟನುು ಎಲ್ ೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ುು ಆರ್ರಮ ಶ ಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ನಿೋಡಬೆೋರ್ೆಂದು ನಿಮಗ್ೆ ಅನಿಸುತ್ುದ್ೆಯೋ ?

X.

Steps to avoid mis-utilization of Suchi Sambhrama kits
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್್ಗಳ ದುರುಪ್ಯೋಗವನುು ತ್ಡ ಯುವ ಬಗ್ ೆ
15. Have you noticed mis – utilization of kits in your experience? How did you deal with such cases?
ಕ್ತಟ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯಲ್ಲೆ ಅಪಬಳರ್ೆಯ ಗಿರುವುದನುು ನಿೋವು ಗಮನಿಸಿದಿುೋರ ? ಅಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ ಗ
ನಿೋವು ಅವುಗಳನುು ಹೆೋಗ್ೆ ನಿವಶಹಿಸಿದಿುೋರಿ ?
16. Do you receive any complaints from students, wardens, parents or suppler of kits regarding the kit?
If yes, how do you tackle the issue? Elaborate
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳು, ನಿಲಯಪ ಲಕರು, ಪೋರ್ಕರು ಅರ್ವ ಕ್ತಟ ಸರಬರ ಜು ಮ ಡುವವರಿಂದ ನಿಮಗ್ೆ ಏನ ದರಲ
ದಲರುಗಳು ಬಂದಿವೆಯೋ ? ಹೌದು ಎಂದ್ ದರೆ ನಿೋವು ಅವುಗಳನುು ಹೆೋಗ್ೆ ನಿವಶಹಿಸಿದಿುೋರಿ್?

XI. Monitoring of the SSK scheme
SSK ಯೋಜನ ಯ ಮೋಲ್ುಸುತವಯರಿ
17. How often do you go to hostels to monitor the operation of the programme? Is there any guidance
to be followed for monitoring the scheme?
ನಿೋವು ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಹೆೋಗ್ೆ ನಡೆಯುತಿುದ್ೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಭೆೋಟ್ಟ
ನಿೋಡುತಿುೋರ ? ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉಸುುವ ರಿಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯ ವುದ್ ದರು ಮ ಗಶದರ್ಶಕ ಸಲಚಿಗಳಿವೆಯೋ ?
18. If there is a shortage of items or kits how do you manage? How often do such situations arise?
ಕ್ತಟ್ಗಳು ಅರ್ವ ಅದರ ಒಳಗ್ೆ ಇರಬೆೋರ್ ದಂತ್ಹ ವಸುುಗಳ ರ್ೆಲರತೆ ಇದುರೆ ಅದನುು ನಿೋವು ಹೆೋಗ್ೆ ನಿವಶಹಿಸುತಿುೋರ ?
ಎರ್ುಟ ಬ ರಿ ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಶಗಳು ಬರುತ್ುವೆ ? ವಿವರಿಸಿ
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19. If the hostel is in an interior area, how do you manage to keep track of the way the scheme is
implemented?
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯವು ನಿಜಶನ ಅರ್ವ ಹೆದ್ ುರಿಗಳಿಂದ ತಿೋರ ದಲರವಿರುವ ಪರದ್ೆೋರ್ಗಳಿದುರೆ ನಿೋವು ಯೋಜನೆ ಹೆೋಗ್ೆ
ನಡೆಯುತಿುದ್ೆ ಎಂದು ಹೆೋಗ್ೆ ಗಮನವಿಡುತಿುೋರ ?

XII. Financial benefit of SSK to beneficiaries and their families
ಫಲಯನುಭ್ವಿಗಳು ಮತ್ುತ ಅವರ ಕುಟ್ುಂಬಗಳಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲ್ಗಳು
20. What are the immediate outcomes you have noticed in the lives of student after the distribution of
kits?
ಕ್ತಟ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯ ದ ನಂತ್ರ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲೆ ಆಗಿರುವಂತ್ಹ ಯ ವ ಪರಿಣ ಮಗಳನುು ನಿೋವು
ಗಮನಿಸುತಿುರಿ?
21. Do you think that the money saved as a result of the government giving the kit is being used by
students and their families for procuring other useful items?
ಸರರ್ ರ ಕ್ತಟ್ಗಳನುು ನಿೋಡುವುದರಿಂದ ಉಳಿತ ಯವ ಗುವ ಹಣವನುು ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳು ಮತ್ುು ಅವರ ಕುಟ್ುಂಬಗಳು
ಇತ್ರ ಉಪಯುಕು ವಸುುಗಳನುು ಖರಿೋದಿ ಮ ಡಲು ಸ ಧ್ಾವ ಗುತಿುದ್ೆ ಎಂದು ನಿಮಗ್ೆ ಅನಿಸುತೆುದ್ೆಯೋ?

XIII. Perception about SSK benefits on the environment
ಪ್ರಿಸರದ ಮೋಲ ಕ್ತಟ್್ಗಳ ವಿತ್ರಣ ಯಿಂದ್ಯಗುವ ಪ್ರಭ್ಯವ
22. What is the impact you have noticed on the cleanliness of the physical environment of the hostel,
upkeep of living rooms, toilets, bath rooms and personal hygiene of students?
ನಿೋವು ಈ ರ್ೆಳಗಿನ ಯ ವುದರ ಮೋಲ್ೆ ಕ್ತಟ್ಗಳ ನಿೋಡುವಿರ್ೆಯಿಂದ ಒಳೆಳಯ ಪರಭ ವ ಉಂಟ್ ಗಿದ್ೆ ಎಂದು ನಿಮಗ್ೆ
ಅನಿಸುತಿದ್ೆಯೋ ?
ಎ) ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ
ಬಿ ) ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ವ ಸದ ರ್ೆಲೋಣೆಗಳು
ಸಿ) ಶೌಚ ಲಯಗಳು
ಡಿ) ಸ ುನದ ರ್ೆಲೋಣೆಗಳು
ಇ) ವೆೈಯಕ್ತುಕ ನೆೈಮಶಲಾ
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XIV. Opinion with regard to continuation of SSK, Challenges and Suggestions
SSK ಯೋಜನ ಯನುು ಮುಂದುವರ ಸುವುದು ಸವಯಲ್ುಗಳು ಮತ್ುತ ಸಲ್ಹ ಗಳು
23. Do you think that the scheme should be continued?
ಈ ಯೋಜನೆಯನುು ಮುಂದುವರಿಸಿರ್ೆಲಂಡು ಹೆಲೋಗಬೆೋರ್ೆಂದು ನಿಮಗ್ೆ ಅನಿಸುತ್ುದ್ೆಯೋ?
24. What are the problems or challenges you have encountered in this programme? What are the
reasons?
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೆ ನಿೋವು ಎದುರಿಸಿರುವ ಸಮಸೆಾಗಳು ಅರ್ವ

ಸವ ಲುಗಳು ಯ ವುವು? ಈ ಪರಿಸಿಿತಿಗ್ೆ

ರ್ ರಣಗಳ ವುವು ?
25. What are your suggestions for making the Suchi Sambhrama scheme more effective?
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆಯನುು ಹೆಚುಾ ಪರಿಣ ಮರ್ ರಿಯನ ುಗಿ ಮ ಡಲು ನಿಮಮ ಸಲಹೆಗಳೆೋನೆಂಬುವುದನುು ತಿಳಿಸಿ
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I S. No. 4
OUTREACH
Evaluation of the Suchi Sambhrama Kit for SC/ST boys and Girls in
Karnataka
ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಯತಿ/ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡದ ಬಯಲ್ಕರು ಮತ್ುತ ಬಯಲ್ಕ್ತಯರಿಂದ
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗಿಹಿಸಲತ ಬಳಸತರ್ ಸಂದರ್ವನ ಕ ೈಪಿಡಿ
Focus Group Discussion
ಕ್ ೋಂದಿರೋಕೃತ್ ಗತಂಪು ಚರ್ ವ
Interviewer’s Name:
ಸಂದರ್ಶಕರ ಹೆಸರು
Date of Interview:
ಸಂದರ್ಶನದ ದಿನ ಂಕ :
Interviewer’s Signature:
ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಹಿ
District:

Taluk :

Name of the hostel:

ಜಿಲ್ೆೆ

ತ ಲಲೆಕು

ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದ ಹೆಸರು

List of discussion questions
I.

Need for personal hygiene maintenance
ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಆರ ೂೋಗಾದ ನಿವಿಹಣ
1. Need for personal hygiene to maintain health
ಆರೆಲೋಗಾ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳಳಲು ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವದ ಅವರ್ಾಕತೆ

II. Items required for personal hygiene maintenance and its availability
ವ ೈಯಕ್ತತಕ ನ ೈಮಿಲ್ಾದ ನಿವಿಹಣ ಗ್ ಅಗತ್ಾವಯದ ವಸುತಗಳು
2. Items required for maintenance of personal hygiene
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳಳಲು ಅವರ್ಾಕವಿರುವ ವಸುುಗಳು
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3. Availability of material to maintain personal hygiene- oral, skin, hair, nails, clothing, foot wear,
water, toilets and other items
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳಳಲು ಅವರ್ಾಕವಿರುವ ವಸುುಗಳ ಲಭ್ಾತೆ - ಬ ಯಿ ಹ ಗು ದಂತ್ ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ
ವಸುುಗಳು, ಚಮಶದ ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ವಸುುಗಳು, ಕಲದಲ್ಲನ ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ವಸುುಗಳು, ಉಗುರುಗಳ
ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ವಸುುಗಳು, ಬಟ್ೆಟಗಳ ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ವಸುುಗಳು, ಪ ದಗಳ ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ
ವಸುುಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ವಸುುಗಳು, ಶೌಚ ಲಯ ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ವಸುುಗಳು
ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಸುುಗಳು..

III. Awareness about Suchi Sambhrama scheme
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನ ಯನುು ಕುರಿತ್ ಅರಿವು
4. Awareness about Suchi Sambhrama scheme
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ೆೆ ಅರಿವು

IV. Access to Suchi Sambhrama Kit
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್್ನ ಲ್ಭ್ಾತ
5. Access to Suchi Sambhrama Kit; frequency of distribution; its impact on maintenance of personal
hygiene
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ನ ಲಭ್ಾತೆ ವಿತ್ರಣೆಯ ಪರಿ ; ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳುಳವುದರಲ್ಲೆ ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ಗಳ
ಪ ತ್ರ/ ಪರಿಣ ಮ

V. Impact of Suchi Sambhrama kit on health
ಆರ ೂೋಗಾದ ಮೋಲ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಿಣಯಮ
6. Has personal hygiene practice shown any change in the health condition?
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳುಳವುದರ ಪರಿಣ ಮ ಆರೆಲೋಗಾದ ಮೋಲ್ೆ ಕಂಡುಬರುತ್ುದ್ೆಯೋ ? ವಿವರಿಸಿ
7. Has the supply of kits made a difference to the personal hygiene of the students?
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವರ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬದಲ್ ವಣೆ ಮ ಡಿದ್ೆಯೋ ?
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VI. Personal hygiene practices during vacation.
ರಜಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ನ ೈಮಿಲ್ಾ ಆಚರಣ
8. Is there a supply of kits during the holidays? If no, how is personal hygiene maintained during the
vacation? How much money needs to be spent on personal hygiene maintenance per month per
person?
ಶ ಲ್ೆಗ್ೆ ರಜೆ ಇದ್ ಗ
ು ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಇದ್ೆಯೋ? ಇಲೆವ ದರೆ, ಶ ಲ್ೆಗ್ೆ ರಜೆ ಇದ್ ಗ
ು ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ
ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳುಳವುದರ ಬಗ್ೆ ಹೆೋಗ್ೆ ? ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳಳಲು ಒಬಬ ವಾಕ್ತುಗ್ೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಆಗುವ ವೆಚಾ
ಎರ್ುಟ ?

VII. Availability of personal hygiene items at home and its cost per month
ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನ ೈಮವಲಾರ್ನತು ಕಾಪಾಡಿಕ ೊಳಳಲತ ಬ ೇಕಾದ ರ್ಸತುಗಳ ಲಭ್ಾತ
9. Do students use the type of hygiene maintenance materials in their homes? How much is the
amount per person spent on hygiene maintenance at home?
ತ್ಮಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳಳಲು ಬಳಸುವ ವಸುುಗಳು ಯ ವುವು? ಸವ ಗೃಹಗಳಲ್ಲೆ, ವೆೈಯಕ್ತುಕ
ರ್ುಚಿತ್ವ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳಳಲು, ಒಬಬ ವಾಕ್ತುಗ್ೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ ಆಗುವ ಅಂದ್ ಜು ವೆಚಾ ಎರ್ುಟ ?

VIII. Frequency of health check up at hostels
್್ವಸತಿನಿಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ ೊೇಗಾ ತ್ಪಾಸಣ
10. How often is the health check up done in the hostels?
ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಎರ್ುಟ ರ್ ಲ್ ಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಅರೆಲೋಗಾ ತ್ಪ ಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ುದ್ೆ ?

IX. Accountability towards Suchi Sambhrama kits
್ವಿತ್ರಣ ಯನತು ಕತರತ್ ಬದಧತ
11. Accountability towards Suchi Sambhrama kits
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ಗಳ ಪೂರೆೈರ್ೆ, ವಿತ್ರಣೆಯ ಲ್ೆಕೆ ಪತ್ರ/ಬದಧತೆ ಹೆೋಗ್ೆ ಸ ಧ್ಾವ ಗಿದ್ೆ
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X. Access of Suchi Sambhrama kit to various groups
ವಿವಿಧ ಗುಂಪ್ುಗಳಗ್ ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಯೋಜನ ಗ್ ಇರುವ ಲ್ಭ್ಾತ
12. Should Suchi Sambhrama kits be restricted to one particular group of students/ hostels or be made
accessible to all groups of students?
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ಗಳು ರ್ೆಲವು ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ಗುಂಪುಗಳಿಗ್ೆ/ರ್ೆಲವು ಸಮುದ್ ಯದ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶ ನಿಲಯದ ನಿವ ಸಿಗಳಿಗ್ೆ
ಮ ತ್ರ ಸಿೋಮತ್ವ ಗಿರಬೆೋರ್ೆೋ ?

XI. Need for supply of SSK to students
ವಿದ್ಾಾರ್ಥವಗಳಗ SSK ಕ್ತಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಾ
13. Is there any need for supply of Suchi Sambhrama kit for maintenance of personal hygiene? Is not
personal hygiene the responsibility of the students themselves?
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ ರ್ ಪ ಡಿರ್ೆಲಳಳಲು ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ತಟ್ಗಳ ಪೂರೆೈರ್ೆಯ ಅವರ್ಾಕತೆ ಇದ್ೆಯೋ ? ವೆೈಯಕ್ತುಕ ರ್ುಚಿತ್ವ
ಪರತಿ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಯ ಹೆಲಣೆ ಅಲೆವೆೋ ?

XII. Problems, challenges and Suggestions to strengthen Such Sambhrama Scheme
ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಸ ಾಗಳು, ಸವಯಲ್ುಗಳು ಮತ್ುತ ಯೋಜನ ಯನುು ಬಲ್ಗ್ ೂಳಸಲ್ು ಸಲ್ಹ ಗಳು
14. Problems, challenges and Suggestions to strengthen Such Sambhrama Scheme
ರ್ುಚಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಸೆಾಗಳು, ಸವ ಲುಗಳು ಮತ್ುು ಯೋಜನೆಯನುು ಬಲಗ್ೆಲಳಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು
15. Total number of student participants & their age/ Total number of Supervisors/ officers participated
in the discussion.
ಭ ಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ ಾರ್ಥಶಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು ವಯಸುು/ ಭ ಗವಹಿಸಿದ ಮೋಲ್ಲವಚ ರಕರ /ಅಧಿರ್ ರಿಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ
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ಅನುಬಂಧ-III
ಕ್ಷೇತ್ರ ದತ್ತಂಶ ಸಂಗ್ರಹಕ್್ಾಗಿ ಭಷೇಟಿ ನೇಡಿದ ವಸತಿನಲಯಗ್ಳ ಪಟಿಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜ್ತಿ ವಿದ್್ಾರ್ಥಿಗ್ಳ ವಸತಿನಲಯ ಪಟಿಿಗ್ಳು – ಮೆಟಿರಕ್ ಪೂವಿ
1

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸಾಗನೂರು

2

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ೈರಾಮಡಗಿ

3

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಘತ್ತರಗಾ

4

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಫಜಲುುರ

5

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಶಾಳ

ಅಫಜಲುುರ

6

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕರಜಗಿ

7

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ದ ೇಸಾಯಿ ಕಲೂೂರು

8

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಂದರವಾಡ

9

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಣ್ೂೂರು

10

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚೌಡಪುರ

11

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಫಜಲಪುರ

12

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಆಳಂದ

13

ಕಲಬುಗಿಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಡಗಂಚಿ

14

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ಳಮಗಿ

15

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಎಂ. ಹಿಪುರಗ

16

ಆಳಂದ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಡಿಯಾಳ

17

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿಂಚನಸೂರ

18

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಮಲಾನಗರ

19

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮುದದಡಗಾ

20

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಆಳಂದ

21

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂೇಂಚಾವರಂ

22

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಐನಾಪುರ

23

ಚಂಚಷ ೇಳಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಂದನಕ ೇರಾ

24

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸುಲ ೇಪ ೇಟ

25

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿಂಚ ೂೇಳಿ
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26

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗಡಿಕ ೇಶ್ವರ

27

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿಂಚ ೂೇಳಿ

28

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿತ್ಾತಪುರ

29

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಪ ೇಠಶಿರೂರ

30

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವಾಡಿ

31

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ಬಾಾಳ

32

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗು೦ಡಗುತಿಿ

33

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಡಿ. ತ್ ಗನೂರು

34

ಚತ್ತಪುರ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶ್ಹಬಾದ (ಹಳ ಯ)

35

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನಾಲವಾರ

36

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾವೂರ

37

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂೇರವಾರ

38

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶ್ಹಬಾದ (ಹ ೂಸ)

39

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಂಕೂರು

40

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿತ್ಾತಪುರ

41

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವಾಡಿ

42

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಫರಹತ್ಾಬಾದ್

43

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂನನಕಿರಣ್ಗಿ

44

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಹಾಗಾಂವ

45

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅವರಾಡ(ಬಿ)

46

ಕಲಬುರಗಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮರಗುಟ್ಟಿ

47

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಮಲಾಪುರ

48

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶಿರೇನಿವಾಸಸರಡಗಿ

49

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, (ಹ ಚ್.ಎಸ್) ಗುಲಾಗಿ

50

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, (ಎಂ.ಎಸ್) ಗುಲಾಗಿ

51

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವಿದಾಾನಗರ ಗುಲಾಗಿ

52

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜ ೇವಗಿಿ

53
54

ಜಷೇವಗಿಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಳಿಿ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನ ಲ ೂೇಗಿ
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55

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಿಪುರಗಿ (ಎಸ್.ಎನ್)

56

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಂದ ೇವಾಲ

57

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ ೂನನ

58

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಯಡ್ಾರಮಿ

59

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವಡಗ ೇರಾ

60

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಂಕಲಗಾ

61

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಿರಾಳ

62

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಗರಟಗಿ

63

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜ ೇವಗಿಿ

64

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ ೇಡಂ

65

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಮ್ಜ ೂೇಳ

66

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮುಧ ೂೇಳ

67

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂೇಡೂ

ಸಷೇಡಂ

68

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂೇಲಕುಂದಾ

69

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಳಖ ಡ

70

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕುರಕುಂಟಾ

71

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ ೇಡಂ

72

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಳಖ ಡ

1

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟಿಣ್

2

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸಂತ್ ೇಮರಳಿಿ

3

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕುದ ೇರು

4

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜನೂನರು

5

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಂದಕವಾಡಿ

6

ಚ್ಮರ್ಜನಗ್ರ

ಚ್ಮರ್ಜನಗ್ರ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಉಡಿಗಾಲ

7

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹರವ

8

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವ ಂಕಟಯಾನಛತ್ರ

9

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂಂಗನೂರು

10

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಆಲೂರು

11

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಿಸಲವಾಡಿ
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12

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟಿಣ್

13

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸಂತ್ ೇಮರಳಿಿ

14

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಂದಕವಾಡಿ

15

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗುಂಡುೂಪ ೇಟ

16

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಂಗಾಲ

17

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಾಚಹಳಿಿ

18

ಗ್ುಂಡುುಪಷೇಟಷ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಬಾಳಿಿ

19

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ೂಮಮಲಾಪುರು

20

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗುಂಡುೂಪ ೇಟ

21

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಬಾಳಿಿ

22

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ೇಗೂರು

23

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂಳ ಿೇಗಾಲ

24

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಪಾಳಾ

25

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಾಮಗ ರ

26

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹನೂರು

27

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಮಾಪುರ

28

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂನನಳಿಿ

29

ಕ್ಷ ಳಷಳೇಗ್ಲ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕೂಡೂೂರು

30

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕುರಹಟ್ಟಿಹ ೂಸುರು

31

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮನಗಳಿಿ

32

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂಳ ಿೇಗಾಲ ಎನ್.ಪಿ

33

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂಳ ಿೇಗಾಲ ಪಿ

34

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹನೂರು

35

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾತ್ಿಳಿಿ

36

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಯಳಂದೂರು ಪಟಿಣ್

37

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂನೂನರು

38

ಯಳಂದ ರು

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಂಬಳಿಿ

39

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗೌಡಹಳಿಿ

40

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಯಳಂದೂರು ಪಟಿಣ್
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1

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ದ ೇಶಿಹಳಿಿ

2

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬೂದಿಕ ೂೇಟ

3

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗುಟಿಹಳಿಿ

4

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸುಂದರಪಾಳಾ

5

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಾಾಸಂಬಳಿಿ

6

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ೇತ್ಮಂಗಲ

7

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸಾವಮಿನಾಥಪುರ ಕ ಜಿಎಫ್

ಬಂಗ್ರಪಷೇಟಷ

8

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಂಡರಸನ್್ಪ ೇಟ ಕ ಜಿಎಫ್
(ಮುಚಿಿದ )

9

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತ್ ೂಪುನಹಳಿಿ

10

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗೌತ್ಮನಗರ ಕ ಜಿಎಫ್ (ಮುಚಿಿದ )

11

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಂಗಾರಪ ೇಟ

12

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸೂಲಿಕುಂಟ

13

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಬರ್್ಿಸನ್್ಪ ೇಟ ಕ ಜಿಎಫ್

ಕ್ಷ ೇಲ್ರ

14

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಾಮಸಮುದರ

15

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ೇತ್ಮಂಗಲ
ಕ ೂೇಲಾರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗೌರಿಪ ೇಟ ಕ ೂೇಲಾರ
(ಮುಚಿಿದ )

16
17

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಮಮನಲೂೂರು

18

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಣ್ಣೂಹಳಿಿ

19

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ದಂಬಾಡಿ

20
21

ಕ್ಷ ೇಲ್ರ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹರಟ್ಟ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮದ ದೇರಿ

22

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವ ೇಮಗಲ್

23

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸುಗಟೂರು

24

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನಚಿಕ ೇತ್ನಿಲಯ ಕ ೂೇಲಾರ

25

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ೂೇವಿ ಕಾಲ ೂೇನಿ ಕ ೂೇಲಾರ

26

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮದನಹಳಿಿ
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27

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ದಂಬಾಡಿ

28

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಲೂರು ಪಟಿಣ್

29

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶಿವಾರ ಪಟಿಣ್

30

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿಕಕಕುಂತ್ೂರು

31

ಮ್ಲ ರು

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಟ ೇಕಲ್

32

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿಕಕತಿರುಪತಿ

33

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಲೂರು ಪಟಿಣ್

34

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಸ್ತತ

35

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟಿಣ್

36

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಆವನಿ

37

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ೈರಕೂರು

38

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನಂಗಲಿ

39

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತ್ಾಯಲೂರು

40

ಮುಳಬ್ಗಿಲು

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಉತ್ತನೂರು

41

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಎಂ. ಅಗರಹಾರ

42

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಾಶಿೇಪುರ

43

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತಿಮಮರಾವುತ್ನಹಳಿಿ

44

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ಚ್.ಗ ೂಲೂಹಳಿಿ

45

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟಿಣ್

46

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶಿರೇನಿವಾಸಪುರ ಪಟಿಣ್

47

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗೌನಿಪಲಿೂ

48

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಡಡಗಲ್

49

ಶಿರೇನವ್ಸಪುರ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ದಳಸನೂರು

50

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ

51

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ ೂೇಮಯಾಜಲಪಲಿೂ

52

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶಿರೇನಿವಾಸಪುರ ಪಟಿಣ್

53

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗೌನಿಪಲಿೂ

82

1

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ

2

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಾಬಾನಗರ

3

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಿಜಜರಗಿ

4

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಬಲ ೇಶ್ವರ

ವಿಜಯಪುರ

5

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಾಖಂಡಕಿ

6

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಗ ೂಗೇಡ

7

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶಿವಣ್ಗಿ

8

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ

9

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂನುನಟಗಿ

10

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಇಂಡಿ

11

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಲಚಾಾಣ್

12

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂತಿಿ

13

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಲ ೂೇಣ್ಣ ಬಿ.ಕ

14

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸಾಲ ೂೇಟಗಿ

15

ವಿಜಯಪುರ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಧುಳಖ ೇಡ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನಿವರಗಿ

16
17

ಇಂಡಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನಿಂಬಾಳ ತ್ಂಡ

18

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತ್ಡವಲಗ

19

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಡಚಣ್

20

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಡಿ. ನಿಂಬರಗಿ

21

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಲಸಂಗಿ

22

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಿರ ೇಬ ೇವನೂರ

23

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಳಗುಣ್ಕಿ

24

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಇಂಡಿ

25

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂತಿಿ

26

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ್ತಂದಗಿ

27

ಸಂದಗಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಲಮೇಲ

28

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಳಗಾನೂರು

29

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮನಗಾನ
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30

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಿಟನಳಿಿ ತ್ಂಡ

31

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ದ ೇವರಹಿಪುರಗಿ

32

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ

33

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಲಕ ೇರಿ

34

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಸ್ತಕ

35

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ್ತಂದಗಿ

36

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಿಟನಳಿಿ ತ್ಂಡ

37

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜಾಲ ವಡಿ

38

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಸವನಬಾಗ ೇವಾಡಿ

39

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ಬಾಾಳ

40

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನರಸಲಗಿ

41

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವಡವಡಗಿ

42

ಬಸವನಬ್ಗಷೇವ್ಡಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜಾಯವಾಡಗಿ

43

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕು ಸಾಲವಾಡಗಿ

44

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನಿಡಗುಂದಿ

45

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತ್ ಲಗಿ

46

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ್ತದಾದಂತ್

47

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಾಗ ೇವಾಡಿ

48

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮುದ ದೇಬಿಹಾಳ

49

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ದ ೇವಲಗಿ

50

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂೇಲೂರು

51

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂನೂನರು

52

ಮುದ್ಷದೇಬಿಹ್ಳ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂಡಗನೂರು

53

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಕಕಸಗಿ

54

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತ್ಾಳಿಕ ೂೇಟ

55

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತ್ಾಳಿಕ ೂೇಟ

56

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮುದ ದೇಬಿಹಾಳ
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ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜ್ತಿ ವಿದ್್ಾರ್ಥಿಗ್ಳ ವಸತಿನಲಯ ಪಟಿಿಗ್ಳು – ಮೆಟಿರಕ್ ನಂತ್ರ
1

ಅಫಜಲುುರ

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಫಜಲುುರ

2

ಸಕಾಿರಿ ವೃತಿತಪರ/ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,

3

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಆಳಂದ

ಆಳಂದ

ಸಕಾಿರಿ ವೃತಿತಪರ/ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,

4

ಆಳಂದ

5

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿಂಚ ೂೇಳಿ

ಚಂಚಷ ೇಳಿ

ಸಕಾಿರಿ ವೃತಿತಪರ/ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಚಿಂಚ ೂೇಳಿ

6
7

ಚತ್ತಪುರ

8

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿತ್ಾತಪುರ
ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿತ್ಾತಪುರ
ಸಕಾಿರಿ ಡ್ಾ. ಅಂಬ ೇಡಕರ್ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,
ಕಲಬುಗಿಿ

9

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಬು ಜಗಜಿೇವನರಾಮ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,
10

ಕಲಬುಗಿಿ

ಕಲಬುಗಿಿ

ಸಕಾಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಾಸನೂರು
ರಸ ತ ಕಲಬುಗಿಿ

11

ಸಕಾಿರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಮಮಂದಿರ
BDA ಬಡ್ಾವಣ

12

ಸಕಾಿರಿ ತ್ಾಂತಿರಕ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಮಮಂದಿರ
13

ಕಲಬುಗಿಿ

BDA ಬಡ್ಾವಣ
ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, RTO

14

ಕಾರಸ್ ಕಲಬುಗಿಿ

15

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಮಲಾಪುರ

16

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತ್ಾರಾಪ ೈಲ್ ಕಲಬುಗಿಿ

17

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವಿದಾಾನಗರ ಕಲಬುಗಿಿ
ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಪೂವಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,

18

ರಾಜಾಪುರ ಕಲಬುಗಿಿ
ವೃತಿತಪರ/ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಐವನ್-ಇ-

19

ಶಾಹಿ ರಸ ತ
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ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಲಬುಗಿಿ

20

ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಕಲಬುಗಿಿ

21

ಸಕಾಿರಿ ಪರಥಮ ದಜ ಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಕಲಬುಗಿಿ

22

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜ ೇವಗಿಿ
(ಹಳ ಯ)

23

ಜಷೇವಗಿಿ

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜ ೇವಗಿಿ

24

(ಹ ೂಸ)

25

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜ ೇವಗಿಿ

26

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ ೇಡಂ

ಸಷೇಡಂ

ಸಕಾಿರಿ ವೃತಿತಪರ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,

27

ಸ ೇಡಂ

1

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕುದ ೇರು
ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಪಟಿಣ್ (ಬಾೂಕ್ 1)

2

ವಗಿೇಿಕೃತ್ (Classified) ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,

3

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟಿಣ್ (ಹರದನಹಳಿಿ)
ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಚ್ಮರ್ಜನಗ್ರ

4

ಚ್ಮರ್ಜನಗ್ರ
5

ಪಟಿಣ್ (ಬಾೂಕ್ 2)
ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಪಟಿಣ್ (ಪದವಿ)
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಪರಥಮ ದಜ ಿ ಕಾಲ ೇಜು

6

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟಿಣ್
ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,

7

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟಿಣ್
ವಗಿೇಿಕೃತ್ (Classified) ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,

8

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟಿಣ್ (ಮುಚಿಿದ )

86

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಪರಥಮ ದಜ ಿ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ (ಮುಚಿಿದ )

9

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
10

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟಿಣ್ (ಪದವಿ) (ಮುಚಿಿದ )

11

ಬಾಲಕರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ಗುಂಡುೂಪ ೇಟ

ಗ್ುಂಡುುಪಷೇಟಷ

12

ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ಗುಂಡುೂಪ ೇಟ
ಪರಥಮ ದಜ ಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಗುಂಡುೂಪ ೇಟ

13

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಮಹದ ೇಶ್ವರ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ
ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂಳ ಿೇಗಾಲ

14

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಹನೂರು

15

ವಗಿೇಿಕೃತ್ (Classified) ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಕ ೂಳ ಿೇಗಾಲ (ಮುಚಿಿದ )

16

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
17

ಕ್ಷ ಳಷಳೇಗ್ಲ

ಕ ೂಳ ಿೇಗಾಲ (ಭಾಗ -1)
ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಕ ೂಳ ಿೇಗಾಲ (ಭಾಗ -2)

18

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಕ ೂಳ ಿೇಗಾಲ (ಭಾಗ -3)

19

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಹನೂರು

20

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಹನೂರು (ಮುಚಿಿದ )

21

ಅಂಬ ೇಡಕರ್ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, 1-2
ಕ ೂೇಲಾರ ಪಟಿಣ್

1

ಕ್ಷ ೇಲ್ರ

ಕ್ಷ ೇಲ್ರ

ಸಕಾಿರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಕ ೂೇಲಾರ

2
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ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಪೂವಿ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,

3

ಕಿೇಲುಕ ೂೇಟ
ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಪೂವಿ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ವ ಮಗಲ್

4

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನರಸಾಪುರ
(ಮುಚಿಿದ )

5

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂೇಲಾರ
ಪಟಿಣ್(ಮುಚಿಿದ )

6

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ವೊಕ ೇಶ್ನಲ್ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಕ ೂೇಲಾರ ಪಟಿಣ್(ಮುಚಿಿದ )

7

ಸಕಾಿರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗಾಂಧಿನಗರ
8

ಕ ೂೇಲಾರ(ಮುಚಿಿದ )

9

ಸಕಾಿರಿ ವೊಕ ೇಶ್ನಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂೇಲಾರ

10

ಸಕಾಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂೇಲಾರ

11

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಂಗಾರಪ ೇಟ

12

ಬಂಗ್ರಪಷೇಟಷ

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ಸಾವಮಿನಾಥಪುರ

13

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಂಗಾರಪ ೇಟ ಪಟಿಣ್

14

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ಜಿಎಫ್(ಮುಚಿಿದ )

15

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಲೂರು

16

ಮ್ಲ ರು

ಸಕಾಿರಿ ಪರಥಮ ದಜ ಿ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಸ್ತತ
ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾಲೂರು

17

ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಪೂವಿ ಕಾಲ ೇಜು ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
18

ಮುಳಬ್ಗಿಲು

ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟಿಣ್
ಸಕಾಿರಿ ಪರಥಮ ದಜ ಿ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟಿಣ್

19
20

ಸಕಾಿರಿ ಪರಥಮ ದಜ ಿ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,
21

22

ಶಿರೇನವ್ಸಪುರ

ಶಿರೇನಿವಾಸಪುರ
ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಪೂವಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,
ಶಿರೇನಿವಾಸಪುರ ಪಟಿಣ್
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ಸಕಾಿರಿ ಪದವಿ ಪೂವಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,
ಗೌನಿಪಲಿೂ

23

ಸಕಾಿರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲ ೇಜು ವಸತಿನಿಲಯ,
ಶಿರೇನಿವಾಸಪುರ ಪಟಿಣ್

24

ವಿಜಯಪುರ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಭೂತ್ನಾಳ ಕಾರಸ್

1

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ವೊಕ ೇಶ್ನಲ್ ಬಾಲಕರ
2

ವಿಜಯಪುರ

ವಸತಿನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ
ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ವಿಜಯಪುರ

3

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ವೊಕ ೇಶ್ನಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ
ವಸತಿನಿಲಯ, ವಿಜಯಪುರ

4

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಇಂಡಿ
5

ಇಂಡಿ

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಇಂಡಿ

6
7

ಪಟಿಣ್

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ್ತಂದಗಿ

ವಿಜಯಪುರ

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ್ತಂದಗಿ

8

ಸಂದಗಿ
9

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ್ತಂದಗಿ
(ಹ ೂಸ)
10 ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಸ್ತಂದಗಿ

10

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
11

ಬಸವನಬ್ಗಷೇವ್ಡಿ

ನಿಡಗುಂದಿ
ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಬಸವನಬಾಗ ೇವಾಡಿ

12

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
13

14

ಮುದ್ಷದೇಬಿಹ್ಳ

ಮುದ ದೇಬಿಹಾಳ
ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ತ್ಾಳಿಕ ೂೇಟ
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ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ,
ಮುದ ದೇಬಿಹಾಳ

15

ಇಂಡಿ

16

ಸಕಾಿರಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತ್ರದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, - ಇಂಡಿ
ಪರಥಮ ದಜ ಿ ವಸತಿನಿಲಯ, -2

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗ್ಡ ವಿದ್್ಾರ್ಥಿಗ್ಳ ವಸತಿನಲಯ ಪಟಿಿಗ್ಳು – ಮೆಟಿರಕ್ ಪೂವಿ
ಹ ವಿನಹಡಗ್ಲಿ

1

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿರತ್ಗುಂಡು

2

ಕ ಡಿುಗಿ

3

5

ಬಳ್ಳರಿ

7

ಸಂಡ ರು
ಹಗ್ರಿಬಷ ಮಮನಹಳಿಳ

8

ಹಷ ಸಪಷೇಟಷ

9
10

ಶಿರಗ್ುಪು

11

1

ರ್ಯಚ ರು

2
3

ಮ್ನಿ

4
5

ರ್ಯಚ ರು

ಸಂಧನ ರು
ದ್ಷೇವದುಗ್ಿ

10

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚ ೂೇರನೂರು
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ಚ್. ಬಿ. ಹಳಿಿ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಪಂಪಪಟಿಣ್
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂಸಪ ೇಟ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರವಿಹಾಳ್
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ತ್ ಕಕಲಕ ೂೇಟ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗುಂಜಳಿಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕವಿತ್ಾಳ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾನಿವ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಗ ೂೇನವಾರ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಿ. ಗಣ ೇಕಲ್
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅರ ಕ ರ

8
9

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸಂಡೂರು

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ೂಟಿದ ೂಡಿಡ

6
7

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಎಂ. ಬಿ. ಅಯಾನಹಳಿಿ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸೂಲದರಳಿಿ

4

6

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕಲಿವ

ಲಿಂಗ್ಸಗ್ ರು

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಸ್ತಕ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮರಳದಿನಿನ

90

ಮೆೈಸ ರು

1

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ಪಟಿಣ್
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ಚ್.ಡಿ.ಕ ೂೇಟ

2
3

ಹಷಚ್.ಡಿ.ಕ್ಷ ೇಟಷ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬ ೇಗೂರು

4

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ ಂಚನಹಳಿಿ

5

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅಂತ್ರಸಂತ್

6

ಮೆೈಸ ರು

7

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಪಿರಿಯಪಟಿಣ್

ಪಿರಿಯಪಟ್ಿಣ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಪಿರಿಯಪಟಿಣ್
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಯಲುಕುಪ ು

8

ಕ್ಷ.ಆರ್. ನಗ್ರ

9

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಕ .ಆರ್. ನಗರ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹುಣ್ಸೂರು

10

ಹುಣಸ ರು

11

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನಾಗಪುರ

12

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಾಾನಗುಡ್

1

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಳಿಕ ರ

ಚಳಳಕ್ಷರಷ

2

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ನಲಗ ೇತ್ನಹಟ್ಟಿ

3
4

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ದ ೇವರಮರಿಕುಂಟ

ಚತ್ರದುಗ್ಿ

5

ಹಿರಿಯ ರು
ಮೊಳಕ್್ಲ ಮರು

6

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಜವಗ ೂಂಡನಹಳಿಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮೊಳಕಾಲೂಮರು
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಾಂದರಮಿ

7

ಹಷ ಳಲಷಾರಷ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂಳಲ ಕರ

1

ಹ್ವಷೇರಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಾವ ೇರಿ

ಬ್ಾಡಗಿ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಬಿಸಲಹಳಿಿ

2

ಹ್ವಷೇರಿ

3

ಶಿಂಗ್ವೊ

4

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಿರ ಬ ಂಡಿಗ ೇರಿ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಅತಿತಗ ರ

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗ್ಡ ವಿದ್್ಾರ್ಥಿಗ್ಳ ವಸತಿನಲಯ ಪಟಿಿಗ್ಳು – ಮೆಟಿರಕ್ ನಂತ್ರ
ಹಗ್ರಿಬಷ ಮಮನಹಳಿಳ

1
2
3

ಬಳ್ಳರಿ

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಗರಿಬ ೂಮಮನಹಳಿಿ

ಹಷ ಸಪಷೇಟಷ

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂಸಪ ೇಟ

ಸಂಡ ರು

ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸಂಡೂರು
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ಶಿರಗ್ುಪು

4
1

ರ್ಯಚ ರು

2
3
4

ರ್ಯಚ ರು

5

ದ್ಷೇವದುಗ್ಿ
ಲಿಂಗ್ಸಗ್ ರು

6
7

ಮ್ನಿ

8

ಸಂದನ ರು

1
2

ಮೆೈಸ ರು

ಹಷಚ್.ಡಿ.ಕ್ಷ ೇಟಷ

3

1
2

ಮೆೈಸ ರು

ಚತ್ರದುಗ್ಿ
ಚತ್ರದುಗ್ಿ

3

ಹಷ ಳಲಷಾರಷ

4

ಮೊಳಕ್್ಲ ಮರು

1

ಹ್ವಷೇರಿ

2

ಹ್ವಷೇರಿ

ಹ್ನಗ್ಲ್

3
4

ರ್ಣಷೇಬಷನ ೂರು

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಶಿರಗುಪು
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ದ ೇವದುಗಿ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ದ ೇವದುಗಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಸ್ತಕ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಲಿಂಗಸೂರು
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮಾನಿವ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಸ್ತಂದನೂರ್
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ಚ್.ಡಿ.ಕ ೂೇಟ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿತ್ರದುಗಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿತ್ರದುಗಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹ ೂಳಲ ಕರ
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಮೊಳಕಾಲೂಮರು
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಾವ ೇರಿ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಹಾನಗಲ್
ಬಾಲಕರ ವಸತಿನಿಲಯ, ಚಿಕೌನಿಿ ಹ ೂಸೂರು
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ರಾಣ ೇಬ ನೂನರು
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